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 บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงกระทรวงการคลังได กําหนดหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไว 
 การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะ
ชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนวยงานลวนมีความเสี่ยง 
ซ่ึงเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจําเปนตอง     
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือ
เปาหมายของหนวยงาน วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของ   
ความเสี่ยง กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงาน 
 ดังนั้น เทศบาลนครลําปาง จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน สําหรับใชเปน
แนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุท่ีจะทําให
เกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ 
ประเมินควบคุม และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
1) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงกับกลยุทธ 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 

 

1.3 เปาหมาย 
 1) ผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง      

เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย     
ท่ีกําหนดไว 

 2) ผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
 4) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง 
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 5) เกิดความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม   
ท่ัวท้ังองคกร 

 6) การบริหารความเสี่ยงใหไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
  

1.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเส่ียง 
 การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึนและ   

ทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณท่ีไมคาดคิดหรือสถานการณท่ีอาจ
ทําใหองคกรเกิดความเสียหาย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับการดําเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

 1) เปนสวนหนึ่ งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวย
คณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญและ
สามารถทําหนาท่ีในการกํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 2) สรางฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหาร    
ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซ่ึงตั้งอยู
บนสมมติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมดการบริหารความเสี่ยงจะทํา
ใหบุคลากรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักของเทศบาลและตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีสงผล
กระทบในเชิงลบตอเทศบาลไดอยางครบถวน 

 4) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานท่ีชวยใหผูบริหารสามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการ
จัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน
การกําหนดกลยุทธ แผนบริหารจัดการ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงาน
ของเทศบาล เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 5) การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยท่ี
ผูบริหารทองถ่ินมีความเขาใจในกลยุทธวัตถุประสงคขององคกรและระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 

 6) พัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใช
ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตางๆ และกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกันหรือการเลือกใช
มาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน 
 

1.5 ข้ันตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียง 
 ข้ันตอนท่ี 1 
 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาล โดยผูบริหารระดับสูง

ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบรหิารความเส่ียง 
 ข้ันตอนท่ี 2 

วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรืออาจสราง
ความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุตามแผน
ดําเนินงานประจําปของสวนราชการ พรอมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงโดยดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากร 
- จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยทําการระบุปจจัยเสี่ยงวิเคราะห 

ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
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 ข้ันตอนท่ี 3 
 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของเทศบาล

สื่อสาร/ทําความเขาใจเก่ียวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมท้ังกําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลและแจงเวียนใหกับทุกหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ท้ังนี้ แผนบริหารความเส่ียงควร
กําหนดกิจกรรม/มาตรการ ท่ีจะแกไขลดหรือปองกันความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกดาน ไดแก ความเสี่ยงดาน    
กลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และดานระเบียบกฎหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 4 
 ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององคกรและใหมีการกํากับติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนอยางครบถวนทุกกิจกรรม รวมท้ังพิจารณาหาแนวทางแกไขท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวาง
ดําเนินการและนําเสนอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 ข้ันตอนท่ี 5 
 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง

และจากท่ีไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถควบคุม/บริหาร
จัดการและปจจัยเสี่ยงท่ียังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได ท้ังนี้จะตองมีการ
กําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพ่ือใชในการดําเนินงานในปตอไปและนําเสนอตอผูบริหาร 
 

1.6 นิยามความเส่ียง 
 1. ความเส่ียง (Risk) 
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไม

แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน
การเงินและการบริหารซ่ึงอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับและ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

 ลักษณะของความเส่ียงสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1) ปจจัยเสี่ยงคือสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง 
 2) เหตุการณเสี่ยงคือเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย 
 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจาก     

เหตุการณเสี่ยง 
 ตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด ระบุวา 
“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความวา กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ 

“ความเสี่ยง” หมายความวา ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนอุปสรรค    
ตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
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 2. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการใหโอกาสท่ีจะเกิด

เหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกร
ยอมรับได ดังนั้นองคกรตองมีการจัดการกับความเสี่ยง ขององคกรท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถลดความสูญเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนแกองคกร รวมไปถึงการสรางโอกาสและหรือมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรไดในอนาคตซ่ึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีดังนี้ 

- การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก
ความไมคุมคาในการดําเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยงนั้น 

- การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหมเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได การ
ควบคุม (Control) คือ การกระทําใดๆ ท่ีฝายบริหารกําหนดใหมีข้ึน เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไว ท้ังนี้การควบคุมแบงเปน 5 ประเภทคือ 

ก) การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Controls) เปนการปองกันจากสิ่งท่ีไมตองการ 
ใหเกิดข้ึนในองคกร 

ข) การควบคุมแบบคนหา (Detective Controls) เปนการคนหาสิ่งท่ีไมถูกตองในองคกร 
ค) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Controls) เปนการแกไขปญหาท่ีตรวจพบ 
ง) การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เปนการสงเสริมสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนในองคกร 
จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เปนการควบคุมท่ีชวยทดแทนหรือ

ชดเชยการควบคุมท่ีขาดไป 
- การกระจายความเส่ียงหรือการถายโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือ

ถายโอนความเสี่ยงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป 
- การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เปนการจัดการความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมาก

และหนวยงานไมอาจยอมรับได เนื่องจากมีผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซ่ึงไมสามารถควบคุมไดและจําเปนตอง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

 

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายมาตรการและวิธีการตางๆ ท่ี

ฝายบริหารนํามาใชเพ่ือกอใหเกิดความเชื่อม่ันไดวาคําสั่งหรือวิธีการปฏิบัติตางๆ ท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึนไวมีการ

ปฏิบัติตามและมีการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ท่ีจําเปนในการท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได กิจกรรมการควบคุมตองมีอยูในทุกสวนงานขององคกรและ

กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ไดแกการอนุมัติการมอบอํานาจการตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทาน     

ผลการดําเนินงานการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสนิและการแบงแยกอํานาจและหนาท่ี เปนตน   
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บทท่ี 2 
 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

 

 แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไดนํามาใชในการบริหารงานขององคกร เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
การบริหารงานท่ีจะชวยใหผูบริหารเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
หรือความไมแนนอนท่ีจะสงผลกระทบหรือกอใหความเสียหายในดานตาง ๆ ตอองคกร เปรียบเสมือนการสราง
ภูมิคุมกันให กับองคกร ซ่ึงสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในสวนของการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล รวมท้ังสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา “อปฺปมาโท 
อมตํปทํ” ความไมประมาทเปนทางไมตาย  
  กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกรท่ีไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการสงเสริม  
การบริหารความเสี่ยงและเปนหลักปฏิบัติท่ีเปนสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกรของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ท่ีมอบหมายใหไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เปนผูเขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร (Enterprise 
Risk Management Framework) ดังกลาวมีองคประกอบดังนี้  
 

องคประกอบของการบริหารความเส่ียง 

 

(กรอบการบริหารความเส่ียงขององคกรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 
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การบริหารความเส่ียงประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ดังนี้  
 1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  
 2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  
 3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  
 สภาพแวดลอมภายในองคกรเปน พ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง
สภาพแวดลอมนี้มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงชี้ ประเมิน 
และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน จริยธรรม วิธีการทํางานของ
ผูบริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง  
 ความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) เปนสวนท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายใน
องคกรและมีผลตอการกําหนดกลยุทธ เพ่ือนําไปดําเนินการใหองคกรบรรลุเปาหมายท้ังดานผลตอบแทนและ
การเติบโต กลยุทธแตละแบบนั้นมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของแตกตางกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงชวย
ผูบริหารในการกําหนดกลยุทธท่ีมีความเสี่ยงท่ีองคกรสามารถยอมรับได  
 

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  
 การกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน คือ ข้ันตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องคกร
ควรม่ันใจวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับ
ได โดยท่ัวไปวัตถุประสงคและกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร 

วัตถุประสงค/เปาหมายหนวยงานยอย 

วัตถุประสงค/เปาหมายของสวนงานยอย 

วัตถุประสงค/เปาหมายของกระบวนงาน/โครงการ 
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3. การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)  
 ระบุเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอองคกรและจะตองมีความเขาใจถึงปจจัยตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกองคกร ท้ังเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวในอดีต และการคาดการณในอนาคต ข้ันตอน
การระบุเหตุการณ 
 3.1 ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคตางๆ โดยพิจารณาท้ังปจจัย
ท้ังภายในและภายนอก เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว หรือคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 3.2 สรุปประเด็นเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค และสาเหตุของ
เหตุการณหรือความเสี่ยงดังกลาว ใหเปนลายลักษณอักษร เพ่ือหารือรวมกัน หากเหตุการณท่ีมีผลกระทบใน
เชิงลบถือเปนความเสี่ยงท่ีตองประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สําหรับเหตุการณท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกเปน
โอกาสซ่ึงควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินงานตอไป 
  - ตองระบุสาเหตุของความเสี่ยงดวยทุกครั้ง 
  - ระบุใหครบทุกสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว 
  เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหไดตรงกับสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง และ
สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
 ประเมินความเสี่ยงท่ีชัดเจนและเปนระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาท้ังดาน
โอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดข้ึน และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดข้ึนจริง การประเมินความเสี่ยงสามารถทําได  
ท้ังในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ และสามารถทําการประเมินไดตั้งแตระดับองคกรไปจนถึงระดับหนวยงาน 
 - วิเคราะหโอกาสท่ีความเสี่ยงดังกลาวจะเกิดข้ึน และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดข้ึนจริง      
โดยการประเมินความเสี่ยงจะตองประเมินท้ังความเสี่ยงท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเสี่ยง  
ท่ีเหลืออยูหลังการตอบสนองตอความเสี่ยง (Residual Risk) 
 - อาจประเมินเปนดานตางๆ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ Strategic Risk ดานปฏิบั ติการ
Operational Risk การเงิน Financial Risk และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance Risk (S-O-F-C) 
 

5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
 เม่ือความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดและผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการ
จะตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได และตนทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีจะไดรับเพ่ือใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธี
รวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณนั้นใหอยูในชวงท่ีองคกรสามารถยอมรับได 
(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเส่ียงมี 4 ประการ คือ  
  การหลีกเล่ียง (Avoid) การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง  
  การรวมจัดการ (Share) การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอ่ืนในการจัดการความเสี่ยง  
  การลด (Reduce) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
  การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงท่ีเหลือในปจจุบันอยูภายในระดับท่ีตองการและยอมรับได
แลว โดยไมตองมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก  
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 ผูบริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองขางตน และควร
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยูอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีไดมีการจัดการความเสี่ยงแลวในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจไดวามีการจัดการ
ความเสี่ยง ตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงท่ีไดกําหนดไว กิจกรรมควบคุมสามารถจัดประเทภทได
ตามลักษณะของความสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร ไดแก ดานกลยุทธ ดาการดําเนินงาน ดานการเงิน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เนื่องจากแตละองคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการ
นําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกตางกัน การควบคุมเปนการ
สะทอนถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะธุรกิจ โครงสรางและวัฒนธรรมขององคกร 

7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)  
 กําหนดใหมีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ขอมูลสารสนเทศ        
ท่ีเก่ียวของกับองคกรท้ังจากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกรควรไดรับการบันทึกและสื่อสาร
อยางเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะขอมูลสนับสนุนท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับการบงชี้ ประเมิน และ         
การตอบสนองตอความเสี่ยง เพ่ือใหองคกรสามารถตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการสื่อสารใหบุคลากรมีความตระหนักและเขาใจการบริหารความเสี่ยง 
 

8. การติดตามผล (Monitoring)  
 ประเด็นสําคัญของการติดตามผล ไดแก  
 - การติดตามผลเพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการ
บริหารความเสี่ยงไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร  
 - ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดรับการรายงานตอ
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบ  
 การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การติดตามอยางตอเนื่องและการ
ติดตามเปนรายครั้ง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน สวนการติดตามรายครั้งเปนการ
ดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึนจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว หากองคกรมีการ
ติดตามอยางตอเนื่อง นอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพ่ือใหการติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บทท่ี 3  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
3.1 แนวทางการดําเนินงานบริหารความเส่ียง   
 ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและการพัฒนา  

     1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลําปาง 
  2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปจจัยเสี่ยง  
     3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
 4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง (High) และสูงมาก                 
(Extreme) รวมท้ังปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยสําคัญ 
      5) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานทราบ และสามารถนําไป
ปฏิบัติได  
    6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ระยะท่ี 2 การพัฒนาสูความย่ังยืน  
                1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา 

      2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
 3) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

3.2 กลไกลการบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบดวย  

1) ผูบริหารทองถ่ิน มีหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง สงเสริม
ใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 

2) คณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหนาท่ีดําเนินการใหมีระบบการ    
บริหารจัดการความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ังทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต  

3) ผูปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแตละสํานัก/กอง ของเทศบาลนครลําปาง มีหนาท่ีสนับสนุนขอมูล   
ท่ีเก่ียวของใหกับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 

4. สื่อสารทําความ

เขาใจกับผูปฏิบัติงาน 

5. รายงาน/ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง 

พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัต ิ

6. ทบทวนแผน

บริหารความเสี่ยง 

สนับสนุนขอมลูเก่ียวของ 

 

1. ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมิน

โอกาสและผลกระทบ 

2. วิเคราะหและจดัลําดับ

ความสําคญั 

3. จัดทําแผนบริหารความเสีย่ง 

ผูบริหารทองถ่ิน 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 

คณะกรรมการ/

คณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง 

ผูปฏิบัติงาน 
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3.3 คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
  เทศบาลนครลําปาง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบและอํานาจ

หนาท่ี ดังนี้  

1)  ปลัดเทศบาล      ประธานคณะทํางาน 
  2)  รองปลัดเทศบาล      คณะทํางาน 
  3)  หัวหนาสํานักปลัด      คณะทํางาน 
  4)  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา     คณะทํางาน 
  5)  ผูอํานวยการสํานักชาง      คณะทํางาน 
  6)  ผูอํานวยการกองคลัง      คณะทํางาน 
  7)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   คณะทํางาน 
  8)  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะทํางาน 
  9)  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี     คณะทํางาน 
  10)  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ   คณะทํางาน 
  11) นักวิเคราะหนโยบายและแผน       คณะทํางานและเลขานุการ 
 
  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานของรัฐ  ดังนี้ 

1)  จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
3) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทท่ี 4 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

4.1 การประเมินความเส่ียง เพ่ือบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาล 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายยุทธศาสตร เปน 
กระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรล ุ          
วัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนด 
แนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงเทศบาลนครลําปาง มีข้ันตอน 
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

 1. ระบุความเส่ียง 
  เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค โดยตองระบุได    

ดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 
 2. ประเมินความเส่ียง 
  เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส    

ท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีได
กําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

 3. จัดการความเส่ียง 
     เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง 

(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตอง
พิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจาย และตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
นั้นกับประโยชนท่ีไดรับดวย 

 4. รายงานและติดตามผล 
     เปนการรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการท้ังหมด 

ตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
      เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยง 

ไดอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง      
(Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริง และอยูในระดับท่ียอมรับได 
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ    
(Residual Risk) อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
            6. ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
           เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนา
ระบบใหดียิ่งข้ึนไป 
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4.2 กระบวนการบริหารความเส่ียงของเทศบาลนครลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. การระบุความเส่ียง          
 เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค 
และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยง
จะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด ดังนั้น จึงจําเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” (Risk) 
“ปจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนท่ีจะดําเนินการ ระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
 1.1 ความเส่ียง (Risk)                                                                        
   หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอนและสงผล      
กระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลด โอกาส
ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว
 1.2 ปจจัยความเส่ียง (Risk Factor)       
       หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และจะเกิดข้ึนไดอยางไรและทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังไดอยาง
ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงพิจารณาไดจาก : 
     1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เปนตน 

6.การทบทวน

แผนการบริหาร 

ความเสีย่ง 

1. 

การระบุความ 

เสี่ยง 

5. 

การประเมินผล

การบริหารความ

เส่ียง 

3.การจัดการ 

ความเสีย่ง 

4.การรายงาน 

และ 

ติดตามผล 

2.การประเมิน

ความเสีย่ง 
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     2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ 

ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการความรูประสบการณของเจาหนาท่ี

กระบวนการทํางาน ขอมูล ระบบสารสนเทศในองคกร เครื่องมือ อุปกรณ เปนตน   

 1.3 ประเภทความเส่ียง        

  1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เก่ียวของกับการบรรลุเปาหมาย และ

พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ

และเหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน หรือเกิด

จากการกําหนดกลยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ทําใหโครงการ

ขาดการยอมรับและไมนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ หรือผูมีสวนได

สวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยาง

ไมถูกตอง                  

  2) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ

องคกร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ เชน การปฏิบัติงานไมมีแผนงานการปฏิบัติงาน        

ท่ีชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากร    

ขาดความรูความเขาใจในงาน เปนตน        

       3) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอ

สถานการณหรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินของสวนราชการ เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการ

วิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงิน

ดังกลาว เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการการจัดสรร

งบประมาณผิดหมวด/การใชจายงบประมาณผิดประเภท จึงตองทําการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแกไข เปนตน

       4) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความ

ไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ

กรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน เปนตน     

  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด 

ความเสียหาย และเสียโอกาส ปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุท่ีแทจริง เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชน  

ในการหามาตรการลดความเสี่ยงไดในภายหลัง ท้ังนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี อาทิ  

จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การประชุม             

เชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน 
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2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 ดาน  : 
  1) โอกาสท่ีอาจเกิดความเส่ียง (Likelihood : L) คือ ความถ่ี หรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน ทุกวัน/ 
ทุกเดือน/ทุกป ยิ่งความถ่ีมากความเสี่ยงจะยิ่งสูง 
  2) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงท่ีสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงิน ไมเปน 
ตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององคกร และทําใหเกิดความลมเหลว หรือโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจของ
องคกร หากเกิดเหตุการณความเสี่ยง โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑ   
การใหคะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact: I) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทําไดท้ังการประเมินเชิงคุณภาพ
และ เชิงปริมาณและเปนการประเมินท้ังความเสี่ยงท่ัวไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
(Residual Risk) 
 
เกณฑการประเมินระดับความเส่ียง (Risk Score) 
  โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาส 
ท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง และ
ออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
  - กําหนดเหตุการณความเสี่ยง 
  - ประเมินความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกําหนดระดับท่ีเหมาะสมกับ 
ประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพ่ือใหทราบถึงความรุนแรงและความสําคัญโดยพิจารณาจาก 
   (1) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด 
   (2) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณนั้น ๆ เกิดข้ึนจะกอใหเกิดความเสียหาย
ระดับใด 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑกําหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก เกิน 5 ครั้ง/ป มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง 4-5 ครั้ง/ป มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือคอนขางบอย 

3 ปานกลาง 3 ครั้ง/ป มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 นอย 2 ครั้ง/ ป มีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 

 1 นอยมาก 1 ครั้ง/ป มีโอกาสเกิดข้ึนยาก หรือในกรณียกเวน 
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ตารางท่ี 2 เกณฑกําหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 2.1 ดานความสําเร็จ 

ระดับ ผลกระทบ ผลการดําเนินงาน 
5 สูงมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา รอยละ 60 

4 สูง ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได รอยละ 60-70 

3 ปานกลาง ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได รอยละ 71-80 

2 นอย ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได รอยละ 81-90 

1 นอยมาก  ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา รอยละ 90 

  
 2.2 ดานงบประมาณและการเงิน (เฉพาะความเสี่ยงท่ีไดรับงบประมาณในเทศบัญญัติฯ) 

ระดับ ผลกระทบ งบประมาณท่ีไดรับใหดําเนินการ 

ในเทศบัญญัติฯ 

5 สูงมาก มากกวา 5,000,000 บาท 
4 สูง มากกวา 250,000 – 5,000,000 บาท 

3 ปานกลาง มากกวา 50,000-250,000 บาท 

2 นอย มากกวา 10,000 – 50,000 บาท 
1 นอยมาก นอยกวา 10,000 บาท 

 
วิเคราะหระดับความเส่ียง (Degree Of Risk : D) 
  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละ     
ปจจัยเสี่ยง มีคาเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) หรือ D = L x I 
กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
 

  ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ
(Likelihood x Impact) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) 

ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)  15-25 

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H) 9-14 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M) 4-8 
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk) 1-3 
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ตารางท่ี 4 การแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) 
ในการแบง 

ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
ระดับความเส่ียง 

การยอมรับความเส่ียง การแสดงสีสัญลักษณ 

ต่ํา 
(Low) 

1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง ไมตอง
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเขียว  

ปานกลาง 
(Medium) 

 
 
 

4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ท่ีตองไมใหความเสี่ยง
เคลื่อนยายไปยังระดับท่ี
ยอมรับไมได 

สีเหลือง  

เสี่ยงสูง 
(High) 

9-14 คะแนน ไมสามารถยอมรับความเสี่ยง 
ได มีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

สีสม  

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

 
 
 

15-25 คะแนน ไมสามารถยอมรับความเสี่ยง 
ได จําเปนตองเรงจัดการความ 
เสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับ 
ไดทันที โดยมีมาตรการลด 
ความเสี่ยง และประเมินซํ้า 
หรือถายโอนความเสียง หรือ 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหลานั้น 

สีแดง  

 
การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 เปนการนําความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหมาจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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3. การจัดการความเส่ียง 
 การจัดการความเส่ียง เปนกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําให

เกิดความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ี

สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยพิจารณาตนทุนการจัดการความเสี่ยง       

และผลประโยชนท่ีจะไดรับ โดยมีทางเลือกท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงอยูดวยกัน 4 วิธี ดังนี้ 

วิธีการจัดการความเส่ียง 

ยอมรับความเสี่ยง 

(Risk Retention) 

เปนความเสี่ยงท่ียอมรับใหมีความเสี่ยงได เพราะตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจ

ไมคุมกับผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือเปนความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุจากปจจัย

ภายนอก ท่ีอยูเหนือการควบคุม และไมอาจเลือกใชวิธีอ่ืนได 

ควบคุม/ลดความเสี่ยง    

(Risk Control) 

-เปนความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ตองหาแนวทางการควบคุมท้ังโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงไดรับผลกระทบจากปจจัยภายในและ
อยูภายใตการควบคุมขององคกร ไดแก การควบคุมภายใน 
-เปนความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ตองหาแนวทางการควบคุมท้ังโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกและ
มิไดอยูภายใตการควบคุมขององคกร ไดแก แผนรองรับ/มาตรการ 

ถ าย โอนความ เสี่ ย ง         

(Risk Transference) 

เปนความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ตองดําเนินการถายโอนความเสี่ยงใหผูอ่ืน เชน จาง
บุคคลภายนอก เปนตน โดยอาจเปนความเสี่ยงเก่ียวกับ 
-ความเสี่ยงท่ีมีขนาดความรุนแรงมาก เชน ความเสี่ยงเก่ียวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย 
-ความเสี่ยงท่ีตองดําเนินการในเรื่องท่ีไมมีความชํานาญ 
-ความเสี่ยงท่ีตองปฏิบัติงานท่ีมีปริมาณมาก ในเวลาอันจํากัด เปนตน 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง        

(Risk Avoidance) 

เปนความเสี่ยงท่ียอมรับไมได มีผลกระทบกับองคกรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หรือกระบวนงานอยางสูง ซ่ึงไมสามารถจัดการไดดวยวิธีอ่ืน โดยอาจควบคุมไดดวย

การยกเลิก/ปรบัเปลี่ยน เปาหมาย/โครงการ/งานหรอืกิจกรรม 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือ         
ลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้ 
 1) การควบคุมเพ่ือปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสรางองคกร                
การแบงแยกหนาท่ี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 
 2) การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน
ขอบกพรอง เปนตน 
 3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดีเดน การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 
 4) การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 
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4. การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตาม 
ผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการ
ตอไป หรือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไวขางตน ท้ังนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม หรืออาจทํา 
Check List การติดตาม พรอมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได 2 ลักษณะ คือ 
 1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
เชน ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
 2) การติดตามผลในชวงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน 
 

5. การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจําปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหม่ันใจวาเทศบาลนครลําปาง มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสมเพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงท่ี
ดําเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริง และอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดใหหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับท่ียอมรับได 
และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 
 

6. การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง 
 การทบทวนแผนบรหิารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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บทท่ี 5 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

5.1 ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
     1) คณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนํามาดําเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้ 
 - เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณสูงสุดภายใตประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2665) แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - เปนโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักท่ีเทศบาลดําเนินการ เพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาล 
     2) ใหสวนราชการ (คณะทํางานแตละหนวยงาน) พิจารณาคัดเลือก กิจกรรมตามภารกิจ
หนาท่ี  โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ และมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จเปาหมายยุทธศาสตร และเปน
โครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีสูง เพ่ือใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล นํามา
วิเคราะหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 - ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) 
 - ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) 
 - ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 
  - ความเสี่ยงดานการปฏิบั ติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)        
ซ่ึงท่ีประชุมคณะทํางาน ไดดําเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยงท่ีได
จากการวิเคราะห เพ่ือประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ระดับเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรท่ีคัดเลือกเพ่ือประเมินความเส่ียง 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง
รวม ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. งานประมาณราคาไมแลวเสร็จตามกําหนด 

ยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

2. การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

3. การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานใตสังกัด 

(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตามแนวทางคูมือการบันทึก

บัญชีในระบบ E-lass  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีของรัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 อาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชี 

4. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แกไขเพ่ิมเติม เกิดความสับสน 

ทําใหเกิดการทํางานลาชา 

5. การจัดเก็บรายไดสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปางลดลง 
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5.2 การระบุความเส่ียงและการวิเคราะหระดับความเส่ียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศนเมืองและการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โครงการ/กิจกรรม :  งานประมาณราคาไมแลวเสร็จตามกําหนด 
วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหมีบุคลากรเพียงพอตอการทํางานดานการประมาณราคา 
  2. เพ่ือใหงานประมาณราคาแลวเสร็จตามกําหนด 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :  มีบุคลากรดานงานประมาณราคาเพ่ิมข้ึน 
งบประมาณ :  - 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชางสวนควบคุมการกอสราง งานประมาณราคา 
ผูรับผิดชอบ : นางปรียากมล  คําแจ 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 

การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเส่ียง 
(ชวงคะแนน) 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

1. งานประมาณราคาไมแลวเสร็จ 
ตามกําหนด 

ปจจัยเส่ียงภายใน 
บุคลากรมีจํานวนนอยแตปริมาณงานมี
จํานวนมาก 
 

ดานการดําเนินงาน 4 2 8 ปานกลาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โครงการ/กิจกรรม :  การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด   
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :  มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
 มีการติดตามงานเปนประจํา 
งบประมาณ :  - 
หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกสํานัก/กอง 
ผูรับผิดชอบ : ทุกคน 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 

การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเส่ียง 
(ชวงคะแนน) 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

1. การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนด 

ปจจัยเส่ียงภายใน 
1. ขาดการประสานงานและความ
รวมมือระหวางฝายงาน โดยมีลักษณะท่ี
ปรากฏ คือ ตางฝายตางทํางานเฉพาะ
หนาท่ีของตนเอง ขาดการบูรณาการ
เชื่อมโยงภารกิจ 
2. ขาดการวิเคราะหและประเมินองคกร
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. ขาดการประยุกตใชความรูจากการ
ฝกอบรมใหเกิดประโยชนในการทํางาน
อยางเหมาะสม 
 
 

ดานกลยุทธ 4 4 16 สูงมาก 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม : การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานใตสังกัด (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตามแนวทางคูมือการบันทึกบัญชี 
 ในระบบ E-lass  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีของรัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 อาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชี 
วัตถุประสงค :  เพ่ือลดความผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชี  
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :  ความผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชีลดนอยลง 
งบประมาณ :  - 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : นางกฤตาณัฐ  นามะสนธิ 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 

การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเส่ียง 
(ชวงคะแนน) 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงาน

การเงินของหนวยงานใตสังกัด 

(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตาม

แนวทางคูมือการบันทึกบัญชีในระบบ 

E-lass  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีของ

รัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะห

บัญชี 

 

ปจจัยเส่ียงภายใน 
1. เจาหนาท่ีการเงินของโรงเรียนไมมีความรู
ทางดานบัญชี เนื่องจากไดแตงตั้งพนักงานครู
เพ่ือทําหนาท่ีเจาหนาท่ีการเงิน  จึงทําใหการ
วิเคราะหบัญชีและการบันทึกบัญชีระหวางกัน 
เกิดความผิดพลาด 
2. การแจงรายการคาใชจายระหวางหนวยงาน 

รวมถึงการโอนทรัพยสินของหนวยงานกองคลัง 

(แม) ใหกับหนวยงานใตสังกัด มีขอมูลเกิดความ

คลาดเคลื่อนและผิดพลาด จึงทําใหมีการแกไข

และปรับปรุงรายการทางบัญชี 

ดานการดําเนินงาน 4 2 8 ปานกลาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม : ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แกไขเพ่ิมเติม เกิดความสับสน ทําใหเกิดการทํางานลาชา 

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหการทํางานถูกตองตามระเบียบและดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :  รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดตามแผนท่ีวางไว มากกวารอยละ 70 
งบประมาณ :  - 
หนวยงานรับผิดชอบ : กองคลัง 
ผูรับผิดชอบ : นางสาวฉลัทชา  ปดสาพันธุ 

 

 

 

 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 

การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเส่ียง 
(ชวงคะแนน) 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แกไข
เพ่ิมเติม เกิดความสับสน ทําใหเกิด
การทํางานลาชา 

ปจจัยเส่ียงภายใน 
บุคลากรในงานพัสดุและผูท่ีเกี่ยวของ 
กับงานพัสดุเกิดความสับสนตอการปฏิบัติงาน 
ปจจัยเส่ียงภายนอก                
กระทรววงการคลัง 
ออกกฎระเบียบฯ หรือหนังสือเวียนตางๆ 
ดานพัสดุโดยมีการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม
บอยครั้ง 

ดานการดําเนินงาน 3 2 6 ปานกลาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม : การจัดเก็บรายไดสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปางลดลง 

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการสถานีขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด :  สามารถดําเนินงานบริหารจัดการสถานีขนสงไดในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 โดยสามารถขอรับเงินสนับสนุนกิจการสถานีขนสง จํานวน 1,500,000 บาท 
งบประมาณ :  1,500,000  บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารกิจการสถานีขนสง 
ผูรับผิดชอบ : ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน คุณชมภู   

 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ประเภท 
ความเส่ียง 

 

การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเส่ียง 
(ชวงคะแนน) 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

การจัดเก็บรายไดสถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลนครลําปางลดลง 

 

ปจจัยเส่ียงภายนอก 
- สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ทําใหผูประกอบการยกเลิกเสนทาง
และลดจํานวนเท่ียววิ่ง 
- ผูประกอบการขอยกเลิกสัญญาเชา 
- การเขาใชบริการสถานีฯ ของผูประกอบการ
เดินรถไมเปนไปตามมาตรฐานกรมการขนสง
ทางบกกําหนด- ไมสามารถจัดเก็บรายไดตาม
อํานาจหนาท่ี เนื่องจากไดรับการทักทวงจาก 
สนง.ขนสงจังหวัดขัดตอระเบียบกฎหมายของ
กรมการขนสงฯ 

ดานการดําเนินงาน 5 4 20 สูงมาก 
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5.3 แผนบริหารจัดการความเส่ียง   

แผนบริหารจัดการความเส่ียง เทศบาลนครลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ระดับความ
เส่ียง 

(ชวงคะแนน) 

ประเภท
ความเส่ียง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเส่ียง 

มาตรการดําเนินการจัดการ 
ความเส่ียง/ 

แนวทางการแกไข 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

1. งานประมาณราคา 

ไมแลวเสร็จตามกําหนด 

 

ปจจัยเส่ียงภายในบุคลากร

มีจํานวนนอย แตปริมาณ

งานมีจํานวนมาก 

ปานกลาง 

(8) 

ดานการ

ดําเนินงาน/

ดานกลยุทธ 

ควบคุม/               

ลดความเสี่ยง 

- กําชับการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตามกําหนด                 
- ขอเพ่ิมอัตรากําลังเจาหนาท่ี 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 สํานักชาง   
สวนควบคุม
การกอสรางงาน
ประมาณราคา
(นางปรียากมล  
คําแจ)  

2.การดําเนินงานไม

บรรลุเปาหมายตาม

วิสัยทัศนท่ีกําหนด 

 

1. ขาดการประสานงาน
และความรวมมือระหวาง
ฝายงาน โดยมีลักษณะท่ี
ปรากฏคือ ตางฝายตาง
ทํางานเฉพาะหนาท่ีของ
ตนเอง ขาดการบูรณาการ
เชื่อมโยงภารกิจ 
2. ขาดการวิเคราะห 
และประเมินองคกร 

สูงมาก 
(16) 

 

ดานกลยุทธ ควบคุม/               

ลดความเสี่ยง 

1. ประชุมติดตามงานเปนประจํา    
ตอเนื่อง 
2. จดักระบวนการเรียนรูกลุมงาน    
ในรูปแบบการถายทอด การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยน ระบบพ่ี
เลี้ยง (Mentoring) 
3. กําหนดตัววัดผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการนํานโยบายและ  
ขอสั่งการไปปฏิบัติ 

1 มี.ค. –      

30 ก.ย. 65 

ทุกสํานัก/กอง 
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ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ระดับความ
เส่ียง 

(ชวงคะแนน) 

ประเภท
ความเส่ียง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเส่ียง 

มาตรการดําเนินการจัดการ 
ความเส่ียง/ 

แนวทางการแกไข 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

3. การบันทึกบัญชีและ

จัดทํารายงานการเงิน

ของหนวยงานใตสังกัด 

(โรงเรียนและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก) ตาม

แนวทางคูมือการบันทึก

บัญชีในระบบ E-lass  

ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีของรัฐตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 อาจเกิด

ขอผิดพลาดในการ

วิเคราะหบัญชี 

 

ปจจัยเส่ียงภายใน 
1. เจาหนาท่ีการเงินของ
โรงเรียนไมมีความรู
ทางดานบัญชี เนื่องจากได
แตงตั้งพนักงานครู เพ่ือทํา
หนาท่ีเจาหนาท่ีการเงิน 
จึงทําใหการวิเคราะหบัญชี
และการบันทึกบัญชี
ระหวางกัน เกิดความ
ผิดพลาด 
2. การแจงรายการ
คาใชจายระหวาง
หนวยงาน รวมถึงการโอน
ทรพัยสินของหนวยงาน
กองคลังใหกับหนวยงานใต
สังกัด มีขอมูลเกิดความ
คลาดเคลื่อนและผิดพลาด 
จึงทําใหมีการแกไขและ
ปรบัปรุงรายการทางบัญชี 

ปานกลาง 
(8) 
 

ดานการ

ดําเนินงาน 

ควบคุม/               

ลดความเสี่ยง 

1. สงเจาหนาท่ีการเงินเขารวม
อบรมความรูดานการบันทึกบัญชี 
2. เจาหนาท่ีกองคลังผูรับผิดชอบ 
ตองติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ความถูกตองของงบการเงิน
ประจําเดือน 
3. แจงใหกองคลังดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

รายการตาง ๆ ท่ีใหหนวยงานใต

สังกัดบันทึกบัญชีและทะเบียน

ทรัพยสินกอนสงใหหนวยงานใต

สังกัด 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 สํานักการศึกษา 
ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 
งานการเงินและ
บัญชี 
(นางกฤตาณัฐ 
นามะสนธิ) 
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ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ระดับความ
เส่ียง 

(ชวงคะแนน) 

ประเภท
ความเส่ียง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเส่ียง 

มาตรการดําเนินการจัดการ 
ความเส่ียง/ 

แนวทางการแกไข 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

4. ระเบียบพัสดุมีการ 
เปลี่ยนแปลง แกไข 
เพ่ิมเติมทําใหเกิด 
การทํางานลาชา 

ปจจัยเส่ียงภายใน
บุคลากรในงาน 
พัสดุและผูท่ีเกี่ยวของ 
กับงานพัสดุเกิด 
ความสับสนตอการ
ปฏิบัติงาน 
ปจจัยเส่ียงภายนอก                
กระทรวงการคลัง 
ออกกฎระเบียบฯ หรือ
หนังสือเวียนตางๆ 
ดานพัสดุโดยมีการ
เปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม
บอยครั้ง 

ปานกลาง 
(6) 
 

ดานระเบียบ

กฎหมาย/

ดานการ

ดําเนินงาน 

ควบคุม/               

ลดความเสี่ยง 

1. ใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุหรือผูท่ี
เก่ียวของ เขารับการฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ติดตามการดําเนินงานตามแผน
ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 กองคลัง 

งานพัสดุ

(น.ส.ฉลัทชา 

ปดสาพันธุ) 

 

5. การจัดเก็บรายได
สถานีขนสงฯ ไดลดลง 

ปจจัยเส่ียงภายนอก 
- สถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทําใหผูประกอบการ
ยกเลิกเสนทางและลด
จํานวนเท่ียววิ่ง 
- ผูประกอบการขอยกเลิก
สัญญาเชา 

สูงมาก 
(20) 

ดานการ

ดําเนินงาน/

ดานระเบียบ

กฎหมาย 

ควบคุม/ 
ลดความเสี่ยง 

1. ตั้งงบประมาณขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณรายจาย
ท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะ
การ 
2. ทําหนังสือแจงสํานักงานขนสง
จังหวัดดําเนินการกรณีรถไมเขาใช
บริการสถานีขนสง 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

 

 

สํานักปลัดฯ 
ฝายสงเสริม
กิจการขนสง 
งานบริหาร
กิจการสถานี
ขนสง 
(ส.ต.ต.หญิง 
ฐิติรัตน      
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ความเส่ียง 
 

ปจจัยเส่ียง 
 

ระดับความ
เส่ียง 

(ชวงคะแนน) 

ประเภท
ความเส่ียง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเส่ียง 

มาตรการดําเนินการจัดการ 
ความเส่ียง/ 

แนวทางการแกไข 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

- การเขาใชบริการสถานีฯ 
ของผูประกอบการเดินรถ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน
กรมการขนสงทางบก
กําหนด- ไมสามารถ
จัดเก็บรายไดตามอํานาจ
หนาท่ี เนื่องจากไดรับการ
ทักทวงจาก สนง.ขนสง
จังหวัดขัดตอระเบียบ
กฎหมายของกรมการ
ขนสงฯ 

 คุณชมภู) 
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บทท่ี 6 

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  

6.1 การติดตามและรายงานผล 

 ภายหลังจากการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดําเนินการตามแผน 
จําเปนตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานอยางถูกตองและ
เหมาะสม โดยหนวยงานตองสอบทานวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยนและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ โดยการ
ติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทํางานการบริหารจดัการความเสี่ยง 
ระดับสํานัก/กอง ดําเนินการ และรายงานผลใหประธานคณะทํางานฯ ระดับสํานัก/กอง ทราบ  ในรอบ 6 เดือน 
 2. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระดับสํานัก/กอง ดําเนินการ และรายงานผลใหคณะทํางานฯ ระดับเทศบาล ในรอบ 12 เดือน และรายงานให
ผูบริหารรับผิดชอบตอไป 
 

6.2 การจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียงประจําป 

 ใหฝายเลขานุการคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทํารายงานสรุปผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงประจําป โดยประมวลผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ี สํานัก/กอง 

รับผิดชอบ ในการดําเนินการตามมาตรการท่ีระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนําเสนอผูบริหาร

รับทราบ 

 


	ประกาศ



