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คำนำ  

การบริหารความเส่ียงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บรหิารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก 

ระดับ เพราะการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม 

ทั้งหมดขององคก์ร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว 

กำหนดแผนการจัดการความเส่ียง เพื่อให้ความเส่ียงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อ 

สร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง เทศบาลตำบลลำปางหลวง 

ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฎิบัติงานการทุกกองฝ่าย มีความเข้าใจ ถึงกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 

สามารถดำเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงที่ได้กำหนดไว้ในแผน 

ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเส่ียงและ 

ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

อย่างมีระบบ  

แผนบริหารความเส่ียงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อไดม้ีการนำแผน 

ไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกกองฝ่าย 

ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเส่ียงฉบับนี้ 

จะเป็นประโยชน์แก่การปฎิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลลำปางหลวง ต่อไป  

คณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง  

เทศบาลตำบลลำปางหลวง 
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บทที่ ๑  
บทนำ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยทุธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วย 

ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลด 
การสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนทีอ่าจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียงเหล่านั้น 
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ 
องค์กร วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงอย่าง 
เหมาะสม  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ “ได้กำหนดให้ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและและหนังสือการบริหารจัดการความเส่ียง  
โดยถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่      
กค ๐๔๐๙/ว๒๓ ลงวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง เทศบาลตำบลลำปางหลวง 
จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น 
สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ 
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย  
ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม  
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเส่ียง  



๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง 

๕) 
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารจัดการความเส่ียงกับกลยุทธ์ 

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

 
 
 
 

 
 
 

๒ 

 
๑.๓ เป้าหมาย  

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อ 
นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่กำหนดไว้  

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

๓) สามารถนำแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานที่รบัผิดชอบ  
๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๕)  ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 

๖)  การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสีย่ง  
การดำเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีขอ้มูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 

และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ 
สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง มีดังนี้  
๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเส่ียงจะช่วยคณะทำงาน 

บริหารความเส่ียงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักที่สำคัญ 
และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเส่ียงจะ 
เป็นถึงแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึง่รวมถึงการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึง 



ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้  
๓)  ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเส่ียงจะทำให้ 

บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ 
เสี่ยงสำคัญทีส่่งผลกระทบในเชงิลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสีย่งธรรมมาภิบาล   

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้       
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทัง้ 
เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น  
การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การ 
ดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิม่ 
มูลค่าแก่องค์กร  

๕)  ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเส่ียงทำให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดย  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
 
 

๓ 
 

๖) ช่วยให้การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรร 
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง เช่น 
การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมทีม่ีความเส่ียงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน 
หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภท ยอ่มใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น  

๑.๕ นิยามความเสีย่ง  
๑. ความเสีย่ง (Risk)  

ความเส่ียง หมายถึง หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณ์ที่ไม ่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact) 
ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเส่ียง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนดังนี้  
๑) ปัจจัยเส่ียง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเส่ียง  

        ๒) เหตุการณ์เส่ียง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย  

๓) ผลกระทบของความเส่ียง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากแหตุ 
การณ์เส่ียง  

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  



การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม 
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะทำให้เหตุการณ์เส่ียงลดลง หรือส่งผล 
กระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management system)  
ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ 

ดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเส่ียงและ ผล 
กระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี 
ระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง 
ขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานทุก 
ระดับทั้งองค์กร  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

๔ 

  
บทที่ ๒  

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  

๒.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง  

๒.๑.๑ แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตำบลลำปางหลวง แบ่งเป็น ๒ ระยะ 

ดังนี้  

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา  

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำปางหลวง 

๒) ระบุปัจจัยเส่ียง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง  

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียงจากการดำเนินงาน  

๔ จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก  

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเส่ียงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ  

๕) 

ส่ือสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลำ



ปางหลวงรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้  

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  

๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเส่ียงในปีที่ผ่านมา  

  ๒) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท  

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร  

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  

๒.๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย  

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง ส่งเสริมให้มีการ 

บริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ 

อนุมัติแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป  

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง จัดทำแผนบริหารความเส่ียง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร 

จัดการความเส่ียง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปใน 

อนาคต  

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ของเทศบาลตำบลลำปางหลวง 

มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง 

และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

๕  
๒.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  

โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน  

การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

๒.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  

๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลตำบล 
๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
๓) รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

๒.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน  

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม 

มูลค่าให้กับองค์กร  

๒) รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความ 

เส่ียงของเทศบาล  



๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  

๒.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น  

๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง  

๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

๔) พิจารณาผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

๒.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน  

๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง  

๒) นำเสนอผลการบริหารความเส่ียงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ 

และให้ข้อเสนอแนะ  

๒.๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง  

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลด 

และควบคุมความเส่ียง  

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงที่สำคัญ เสนอต่อ   

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา  

๒.๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย  

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง  

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความส่ียง 

๖  
๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  

เทศบาลตำบลลำปางหลวงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียงตามคำส่ังเทศบาลตำบ

ลลำปางหลวง ที่ ๕๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบ  

๑. ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง           ประธานกรรมการ  

๒. ผู้อำนวยการกองคลัง                             กรรมการ  

๓. ผู้อำนวยการกองช่าง                             กรรมการ  

๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กรรมการ  

๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา                      กรรมการ 

๖. หัวหน้าสำนักปลัด            กรรมการ 



๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ  

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้ 

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗  

 
บทที่ ๓  

กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง  

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ 
จัดลำดับความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดทำ 
แผนบริหารจัดการความเส่ียง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาล มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

๑. ระบุความเส่ียง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทัง้ที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร  
๒. ประเมินความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์โดย 



อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ไดก้ำหนดไว้ ทำให้การการตัดสินใจจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่าง เหมาะสม  

๓. จัดการความเส่ียง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม 
ความเส่ียงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ 
ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนใน 
การกำหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  
๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร 
ความเส่ียงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ 
ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจำปี เพื่อให้  
 มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี 
ประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียง (Control Activity) ที่ดำเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดข้ึนได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรอืต้องจัดหา 
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเตมิ เพื่อให้ความเส่ียงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ  (Residual 
Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  
๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 
เส่ียงทุกขั้นตอน เพือ่พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  

๓.๑ การระบุความเสี่ยง   
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้องคำนึงถึง  
ความเส่ียงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรหรือระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง 
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ 
เสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรพัย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  

 

๘ 
 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง และ ประเภทความเส่ียง ก่อนที่จะ 
ดำเนินการระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม   

๓.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ 

จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน  

๓.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเส่ียง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 



ไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร และทำไมทั้งที่สาเหตุ 
ของความเส่ียงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียงใน 
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้  

๑) ปัจจัยภายนอก คือ ความเส่ียงที่ไม่อาจสามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ  
เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  

๒) ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาท ิ 
กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/  
ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์  

๓.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง  
 แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  

๑) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์  
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ทีอ่าจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม 
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๒) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรตอ้งเผชิญเพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

๓) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที ่
เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ได้แก ่ 
กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

๔) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเดน็ทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  

การระบุความเส่ียงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด  

๙  
ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพือ่ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการหามาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเส่ียง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ  
จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  

๓.๒ การประเมินความเสีย่ง  
การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด 



ระดับความเส่ียง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ 
องค์กร  

๓.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียง ได้แก ่ ระดับโอกาสที่เกิดความเส่ียง  

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
โดยคณะทำงานบริหารความเส่ียงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง  สูง 
และสูงมาก ดังนี้  

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ  

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย 

๕  สูงมาก  ๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนเป็นประจำ 

๔  สูง  ๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนเป็นค่อนข้างบ่อย 

๓  ปานกลาง  ๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 

๒  น้อย  ๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนนานๆครั้ง 

๑  น้อยมาก  ๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด 
เหตุการณ์ความเส่ียง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย 

๕  รุนแรงที่สุด  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/ การบาดเจ็บ ถึงชีวิต 

๔  รุนแรงมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-
กิจกรรม / กระทบตอ่ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/ บาดเจ็บสาหัส 
ถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้ 

 

 

๑๐  



๓  ปานกลาง  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน 
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/ บาดเจ็บสาหัส 
ถึงข้ันหยุดงาน 

๒  น้อย  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน 
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ ได้รับบาดเจ็บ 
อย่างรุนแรง 

๑  น้อยมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน 
โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ ไดร้ับบาดเจ็บแต่ 
ไม่รุนแรง 

 

 

๓. ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเส่ียงที่ได้จากการ ประเมินโอกาส 
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้  

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L X I  

๓.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
เป็นการนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส  (Likelihood) 

ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินความรุนแรงของผลการะทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเส่ียงที่แตกต่างกัน 
ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าถูกตอ้ง ภายใต้งบประมาณ 
กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำหนดไว้ข้าวต้น ซึ่งมีขั้นตอน ดำเนินการดังนี้   

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ ในเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ  
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ำหนด  

      ๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ำหนด  

๓.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
เทศบาลฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเส่ียงและผลกระทบจะเกิดความเส่ียงในระดับใด (ระดับความเส่ียง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเส่ียง คือ  

๑. ระดับความเส่ียงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเส่ียง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับ  
ความเส่ียงที่ยอมรับได้โดยไม่ตอ้งควบคุมความเส่ียง  

๒. ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง ๓-๙ คะแนน  
หมายถึง ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพือ่ป้องกันมิให้ความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ใน 



ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้

๑๑  
๓. ระดับความเส่ียงสูง (high) คะแนนระดับความเส่ียง ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง 

ระดับ ความเส่ียงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
๔. ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง ๑๖-๒๕ คะแนน  

หมายถงึ ระดับความเสี่ยงทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทันที  

ประเภทความเสี่ยง   
Strategic Rick : S = ด้านกลยุทธ์  
Operational Rick : O = ด้านการดำเนินงาน  
Financial Rick : F = ด้านการเงิน  
Compliance Rick : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลด 
ความเส่ียง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้  

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัต ิการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที ่
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรพัย์สิน เป็นต้น  

๒. การควบคุมเพื่อตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ 
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจรับ 
การรายงานข้อบกพรอ่ง เป็นต้น 

๓. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิด 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ  เป็นต้น 

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข 
เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง  
หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต  

๓.๓ การจัดการความเสีย่ง  
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ 

สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ 
บริหารจัดการความเส่ียงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเส่ียงทางเลือกหรือยทุธศาสตร์ใน 
การจัดการความเส่ียง โดยเทศบาลฯ มีวิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง ๔ แนวคิดหลัก (๔T’S) 
ซึ่งมีหลายละเอียดดังนี้ 



 
 
 

๑๒  
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง  ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป  
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด๔T 

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถงึการตกลง 
กันที่จะยอมรับเน่ืองจากไม่คุ้มค่าในการ 
จัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่
ยงด้วยวิธีน้ีต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง 
สม่ำเสมอ 

Risk Acceptance (Accept)  Take 

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง  
การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบ 
วิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด 
ความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะ 
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ 
เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือ 
ปฏิบัติงาน 

Rick Reduction (Control)  Treat 

๓. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความ 
เสี่ยง หมายถึง 
การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงใหห้น่วยงาน
อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบ ไป เช่น 
การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก  
หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน(Out
source) 

Rick Sharing (Transfer)  Transfer 

๔. การหลีกเหลี่ยงความเสี่ยง หมายถึงการ 
จัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและไม่
อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ 
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ันไป 

Rick Ad avoidance (Ad void )  Terminate 

 

 

๓.๔ การรายงานผลและการติดตาม  
หลังจาการจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงและมีการดำเนินตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน 

และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี 



เป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง  
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเส่ียงที่ได้มกีารดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ 
บริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพ 
ดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และนำผลการติดตามไป 
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนด 
ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรอือาจทำ (Check List) การติดตามพรอ้มทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดย 
สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ  

๑๓  
๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามระยะเวลาที่กำหนด  

เช่น ทุก ๓ เดอืน ๖ เดอืน ๙ เดอืน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น  
๒) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ 

ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะทำงานบริหารความเส่ียง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

ประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ให้มั่นใจว่าเทศบาลฯ มีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงที่ดำเนินการ  
สามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดข้ึนได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ 
ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงา
น  

๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสีย่ง  
การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 

เส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 



 
๑๔  

บทที่ ๔  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

๑. การประเมินโอกาส และผลกระทบ และระดับความเส่ียงได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๑-

๒๕๖๕) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเส่ียง 

และปัจจัยเส่ียง โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ๔ ด้าน ดังนี้  

๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

๒. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  

๓. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)  

๔. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

๔.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์  ขั้นตอน (กลยุทธ์)  วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

๑ . การพัฒนาศักยภาพ 
การเกษตร 

๑. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 
และขับเคล่ือนการผลิตเกษตรอินทรี
ย์  
๒. 
ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณ
ภาพและได้มาตรฐาตามความ 
ต้องการของตลาด  
๓. พัฒนาและบริหารจัดการระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 

๑. 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูล
ค่าทางการเกษตร  
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ภาคการเกษตรในพื้นทีท่ี่เหมาะส
ม 

๒. 
การพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

๑. ยกระดับขีดควาสามารถในการ 
แข่งขันให้มีการรวมกลุ่มการผลิตแล
ะ จำหน่าย  
๒. เพิ่มศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. พัฒนากำลังคนพื่อรองรับการ 
แข่งขันทางการค้า การลงทุน การ 
บริการ และการท่องเที่ยว  

๑. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ 
ชุมชน  
๒. เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพ 
สามารถ 
มีช่องทางจำหน่วยที่หลากหลาย 

 



 

 
 
 

๑๕ 
  

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

ขั้นตอน (กลยุทธ์)  ขั้นตอน (กลยุทธ์)  วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

๓. 
การบริหารจัดการทรพัยาก
รธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑. ส่งเสริมการอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
ป้องกันและรักษารัพยากรธรรม  
ชาติ และส่ิงแวดล้อม  
๒. 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ 
อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และรักษาส่ิงแวดล้อมให้สมดุล  

๔. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุ
มชนสุขภาวะ 

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๒. เสริมสร้างศักยภาพการพึง่พา 
ตนเองของประชาชน  
๓. 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณี 
และกีฬานันทนาการ  
๔. 
การสร้างเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภา
วะที่ดี 

๑. 
เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสั
งคมร่มเย็น  
๒. เพื่อให้คุณภาพชีวิตในชุมชนดี 
ยิ่งขึ้น 

๕. 
การพัฒนาเสริมสร้างความ 
มั่นคง 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย และความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๒. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการชุมชน  
๔. พัฒนาและบริหารจัดการระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

๑. 
เพื่อสนุบสนุนประชาชนทุกภาคส่
วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
๒. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ 
องค์กรและชุมชน 
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๑๖ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โอกาส/  
ความถี่ 

ผลกระทบ/  
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานการเจ้าหน้าที่  
๑) 
จำนวนบุคลากรเพิ่มมา
กขึ้น  
๒) การสรรหาบรรจ ุ 
แต่งตั้ง สอบคัดเลือก  
การคัดเลือก โอนย้าย  
และพนักงานเล่ือนระดั
บเกิดข้อผิดพลาด และ 
ล่าช้ากว่าระเบียบ 
กฎหมายกำหนด   
๓) 
ข้าราชการ/พนกังาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ป
ฏิบัติหน้าที่ 
ยังขาดความรู้ความชำ
นาญ เฉพาะด้าน 

๑) เพื่อให้การบริหารงาน 
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิ
ทธิภาพถูกต้อง  
เป็นไปตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง  
๒) 
เพื่อให้การรายงานทันตอ่ 
เหตุการณ์ 
และระยะเวลาที่ 
กำาหนด 
กฎหมายกำหนด  
๓) เพื่อให้การปฏบิัติงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อ
ยและถูกต้องตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ 
บริหารงาน บุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ  
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
๒) หัวหน้าให้คำแนะนำ  
ติดตามและตรวจสอบอ
ย่าง สม่ำเสมอ  
๓) 
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านกลยุทธ์  

ด้านกฎระเบียบ  

 

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

สำนักปลัด  
๓  

๔  

๒  

 

๒ 

๓  

๓  

๓ 

 

๓ 

๙  

๑๒  

๖ 

 

๖ 

 

 



 
๑๗ 

 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท 
บ / 
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานวิเคราะห์นโยบ
าย และแผน  
๑) 
ข้าราชการ/พนกังานที่ไ
ด้รับมอบหมายให้ปฏิบั
ติหน้าที่ ยังขาดความรู้ 
ความชำนาญ 
เฉพาะด้าน   
๒) ประชาชนไม่ค่อยมี 
ส่วนร่วมในการจัดทำ 
ประชาคม  
๓) การตั้งงบประมาณ 
และการวางแผนใช้จ่า
ย 
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เ
ป็นไป 
ตามแผนการดำเนนิงา
น 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และมีการโอนแก้ไขเป

๑) 
เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่
วนร่วมในการจัดทำประชา
คม การดำเนินงาน 
ของเทศบาล  
๒) เพื่อให้นโยบาย และ 
แผนงานโครงการ และ 
หน่วยงานมีความสอดคล้อ
ง กั บภารกิจหลัก 
และเป้าหมายขององค์กรร
วมทั้งมีความคุ้มค่าต่อการ
จัดสรร 
งบประมาณไปดำเนินงาน 
ตามนโยบาย แผนงานและ 
โครงการที่วางไว้ ทั้งนี้  
ภายใต้อำนาจหนา้ที่และ 
ภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๑) 
จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่
อเนื่อง  
๒) หัวหนา้ให้คำแนะนำ 
ติดตามและตรวจสอบอย่าง
สม่ำเสมอ   
๓) ประชาสัมพันธ์ ให้ 
ประชาชนเห็นความสำคัญ 
ของการจัดทำประชาคมแล
ะ 
ขอความร่วมมือกับผู้นำในชุ
มชน เพื่อร่วมจัดทำ 
ประชาคม  
๔) ควบคุมการใช้จ่าย 
งบประมาณ ให้เป็นไปตาม 
แผน 

ด้านปฏิบัติงาน  

 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านการเงิน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

สำนักปลัด  ๓  

 

๓  

๔ 

๓  

 

๓  

๔ 

๙  

 

๙  

๑๖ 



ล่ียนแปลงงบประมาณ
ตลอดปี 

 

 

 
๑๘ 

 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 



กิจกรรมส่งเสรมิ 
อาชีพในชุมชน  
๑) ภาวะเศรษฐกจิผัน 
ผวนตาม สถานการณ์ 
ทางการเมือง 
ราคาสินค้า 
ในตลาดสูงผลผลิตทาง 
การเกษตรตกต่ำ  
๒) ชุมชนไม่มีอาชีพ 
สำรอง  
ทำให้ไม่มีรายได้เล้ียง 
ครอบครัวอย่างเพียงพ
อ และทั่วถึง 

๑) 
เพื่อให้เศรษฐกิจในชุมชน 
เกิดความคล่องตัวมากยิ่ง
ขึ้น  
๒) 
เพื่อให้เกิดการลงทุนในชุ
มชน  
๓) เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ 
เล้ียงตนเอง  
๔) 
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนฝึกอ
าชีพ  

๑) ใช้แบบสอบทานเป็น  
เครื่องมือในการติดตาม  
ประเมินผลเพื่อให้มีการ  
ติดตามระบบการควบคุม  
ภายในที่ปรับปรุงใหม่มีคว
ามเพียงพอต่อการควบคุม 
หากพบจุดอ่อนจะได้ทำาแ
ผนการ 
ปรับปรุงเพื่อให้งานกองกา
รศึกษาฯบรรลุวัตถุประสง
ค์  
๒) บูรณาการตามโครงการ 
ศึกษาโดยใช้ศนูย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานใ
น การพัฒนา 

ด้านกลยุทธ์  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองการศึกษา  ๔  

๓ 

๔  

๓ 

๑๖  

๙ 

 

 

 
 
 
 
 

๑๙ 
 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 



กิจกรรมด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธาร
ณภัย  
๑) ขาดบุคลากรที่มี 
ความรู้ ความชำนาญ  
เฉพาะตำแหน่ง   
๒) 
ข้าราชการ/พนกังาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ 
ยังขาดความรู้ 
ความชำนาญเฉพาะด้า
น  

๑) เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธาร
ณภัย เป็นไ ปด้วย 
ความเรียบร้อย และมี  
ประสิทธิภาพในการให้บริ
การ แก่ประชาชนใน 
เขตเทศบาลฯ 
๒) 
เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนได้รับการ
บริการด้านงานสาธารภัย
ใน 
ระดับขั้นพื้นฐานอย่างรว
ดเร็ว 

๑) จั ด ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี 
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ข้ า 
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่
องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน  
๒) 
จัดทำแผนอัตรากำลังโดย 
กำหนด ตำ แ ห น่ ง  
เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
มารับผิดชอบโดยตรง  
๓) 
ปรับปรุงและจัดทำคำส่ังแ
บ่งงาน และ ม อ บ หมาย 
เจ้าหน้าที่ ประจำ 
ในการปฏิบัติงาน 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

สำนักปลัด  ๓  

๓ 

๓  

๓ 

๙  

๙ 

 

 

 
 
 
 

๒๐ 
 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 



กิ จ ก ร ร ม ป ก 
ป้อง เ ทิ ด ทู น 
สถาบัน 
พระมหากษัตริย ์ 
สร้างความปองดอง 
สมานฉันท์  
๑) 
ปัจจุบันสังคมไทยได้ 
แบ่งแยกออกเป็นหลาย 
ฝ่าย ขาดความสามัคคี 
ภายในประเทศ  
๒) การเมืองในท้องถิ่น 
จ น ถึ ง ก า ร เ มื อ ง 
ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท 
ศ มี ก า ร 
แข่งขันกันอย่างรุนแรง  
๓) ชุมชนในเทศบ า ล 
ฯได้แบ่งแยก 
ออกเป็นหลายฝ่ายหล
ายสี 
มีความคิดที่แตกต่าง 
และแตกแยก 

๑) 
เพื่อให้ชุมชนได้รู้รักสา
มัคคี 
รู้ตอบแทนบุญคุณ 
แผ่นดิน   
๒ ) เพื่ อ ใ ห้ ชุ 
มชนได้ 
แสดงออกในการเทิดทู
นชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย ์

๑) 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในก ารบ ริหา รจัดก า 
ร เทศบาล เพื่อให้ 
เกิดความสามัคคี  
๒) จัดกจิกรรมงานประเพณี 
อื่นๆ 
ตามท้องถิ่นของเทศบาล 
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส 
แสดงออกถึงความสมัครสม
าน สามัคคีในหมู่คณะ   
๓) จัดกจิก ร รมเฉลิมพระ 
เกียรติในโอกาสต่างๆ  
๔) จั ดกิ จ ก ร ร ม กีฬ า 
แล ะ นันทนาการสามัคคี 
ปรองดอง 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

สำนักปลัด  ๓  

๓  

๓ 

๓  

๓  

๓ 

๙  

๙  

๙ 

 

 

 

 

 

 

๒๑ 



 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

กิจก ร รมก า 
รแก้ไ ข 
ปัญหายาเสพติด  
๑) ปั ญ ห า ย า เสพ 
ติ ด ระบาดในพืน้ท ่ี  
๒) 
เด็กและเยาวชนติดยา 
เสพติด  
๓) 
กฎหมายไม่สามารถแก้
ไ ขปั ญ หา ไ ด้  
ข้าราชการ ผู้มี หน้ า 
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ป ล่ 
อ ย 
ปะละเลยไม่จริงจัง 

๑) เพื่อสนองนโยบาย  
รัฐบาล  
๒) 
เพื่อลดปัญหาทางสังคม  
๓) 
เพื่อให้ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

๑) เพิ่มความถี่ในการออก 
ตรวจของศูนย์ อปพร.  
๒) แต่ง ตั้ง คณ ะ ก ร ร ม ก 
า ร 
สอดส่องดูแลเพื่อเป็นหูเป็น
ตา ในชุมชน หากพบการจ 
าหน่าย  หรือพบเหน็พฤติก 
รรมสุ่ม 
เส่ียงต่อส่ิงเสพติดรายงานให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๓) ให้ความสำคัญด้านการ 
กีฬาเพื่อให้ชุมชนได้หันมาเล่
น กีฬา 
ตระหนักถึงความสามัคคี 
ในชุมชน เพื่อให้ห่างไกลยา 
เสพติด 
โดยการจัดการแข่งขัน 
กีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน   
๔) 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านยา 
เสพติดในสถานศึกษา 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านกฎระเบียบ 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

สำนักปลัด  ๕  

๕  

๑ 

๕  

๕  

๔ 

๒๕  

๒๕  

๔ 

 

 

 



 

 

 
๒๒ 

 
 
 
 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

กิจกรรมการพัฒนา 
และจัดเก็บรายได้  
๑) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตไิม่ส
ามารถจัดเก็บภาษีตา
มแผนที่ได้วางไว ้

๑) 
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ 
เป็นไปตามแผนการจัดเก็
บ รายได้ประจำป ี

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตอิอก 
ติดตามและเร่งรัดการชำระ 
หนี้ของลูกหนี้ภาษีประจำให้ 
เสร็จส้ินในปีถัดไป  
๒) เจ้าหน้าทีไ่ด้ออกติดตาม 
ท ว ง ถ า ม กั บ ลู ก ห นี้ เ 
ป็ น 
ระยะเวลาตามห้วงเวลาตาม
ที่ 
ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้  
ด้วยการจดัทำหนังสือแจ้ง 
เตือนการชำระภาษีเป็นลา
ย ลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

ด้านปฏิบัติงาน  ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองคลัง  ๓  ๒  ๖ 

 

 

 
 



 
 
 

๒๓ 
 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

ง า น ปู อ ง ก ัน แ 
ล ะ ค ว บ คุ มโ ร 
ค ติ ด ต่ อ  
และงานสัตวแพทย์  
๑) เม่ือมีผู้ปุวยด้วยโรค 
ไข้เลือดออกไปรกัษาตั
ว  ณ 
โรงพยาบาลเอกชน 
ไม่มีการประสานงานกั
บหน่ว ย ง า น อื่ น ๆ 
ที่ 
เกี่ยวข้องมาดำาเนินกา
ร  ทำให้เ กิ ด โ ร ค 
ไข้เลือดออกในพื้นที่  
๓) สุนัข และแมวที่ไม่มี 
เจ้าของยังได้รับการฉีด 
วัคซีนไม่ทั่วถึง 

๑) เพื่อให้การดำเนินงาน 
ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น โ 
ร ค 
ไข้เลือดออกและช่วยเหลื
อ 
ประชาชนในเรื่องโรคติดต่
อ ภายในชุมชน 
ลดน้อยลง ห รื อ ไ ม่ เกิ 
ดโ ร คใ นพื้ น ท่ี  

๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ 
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริม
การ 
ปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองสาธารณสุขฯ  ๒  

๓  

๓ 

๓  

๔  

๓ 

๖  

๑๒  

๙ 

 

 



 
 
 
 

๒๔ 
 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานรักษา ค ว า ม 
สะอาด  
๑) 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
มีเพิ่มขึ้น 
โดยไม่มีการคัดแยกก่
อนนำมาทิ้ง 

๑) เพื่อปรับปรุงการ  
ทำงานป้องกันขยะ  
ตกค้าง 
อันจะสร้างความ 
สกปรกส่งผลต่อสุขภา
พ 
อนามัยของประชาชน 

๑) 
จัดทำคำส่ังมอบหมายให้มี 
ผู้รับผิดชอบดูแล  
๒) 
จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน 
ทุกวัน  
๓) 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านปฏิบัติงาน  ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองสาธารณสุขฯ  ๕  ๓  ๑๕ 



งานสำรวจออกแบบ  
เขียนแบบ  
๑) 
งบประมาณในการ
พัฒนาด้านโครงสร้
างพื้นฐานมีจำนวน
จำกัด 
เม่ือเปรียบเทียบกั
บขนาดพื้นที่  
๒) 
เจ้าหน้าที่ขาดความ 
ชำนาญในการออกแ
บบ  
เขียนแบบในระบบค
อมพิวเตอร์ 

๑) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการ 
พัฒนาด้านคมนาคม   
โครงสร้างพื้นฐาน และ  
แหล่งน้ำที่ถูกต้อง  
๒) 
เพื่อให้การออกแบบ 
และเขียนแบบด้าน  
คมนาคม 
โครงสร้างพื้นฐาน  
และแหล่งน้ำเป็นไปอย่าง
มี 
ประสิทธิภาพในการพัฒ
นา ท้องถิ่น 

๑) 
สนับสนุนให้เจา้หนา้ที่เข้า 
ร่วมรับการอบรมในระบบ  
คอมพิวเตอร์  
๒) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มี 
ความส 
าคัญในการออกแบบ 
เขียนแบบที่ทันสมัย 

ด้านการเงิน  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองช่าง  ๓  

๒ 

๔  

๓ 

๑๒  

๖ 

 

 

 

 

๒๕ 
 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 



งานประมาณการ  
๑) การประมาณการ  
ราคางาน/โครงการ  
บางอย่างมีความล่า
ช้าและเกิดความผิด
พลาด  
๒) คณะกรรมการ  
กำหนดราคากลางไ
ม่มีการจัดส่งเอกสาร
มายัง 
หน่วยงานเม่ือมีการ  
เปล่ียนแปลงราคากลาง 

๑) 
เพื่อให้การประมาณราคา 
ก่อสร้างตามโครงการต่าง
ๆ 
เป็นไปตามมาตรฐานราค
า 
กลางของพาณิชย์จังหวัด 
๒) เพื่อเป็นการประหยัด 
งบประมาณของเทศบาล  
และงาน/โครงการมี  
มาตรฐานและคุ้มค่า 

๑) มีการก 
าชับการปฏิบัติงาน 
โดยหัวหน้าส 
านักงานและการ 
ประมาณราคางาน/โครงกา
ร 
แต่ละครั้งให้ยึดหลักมาตรฐ
าน  
ราคากลางพาณิชย์จังหวัด 
๒) 
แจ้งคณะกรรมการในการ ก 
าหนดราคากลางและจัดส่ง 
เอกสารก 
าหนดราคากลางให้ คณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ 
า ร่วมกัน 

ด้านการเงิน  

ด้านการเงิน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองช่าง  ๒  

๑ 

๒  

๒ 

๔  

๒ 

ง า น ค ว บ คุ ม 
ก า ร กอ่สร้าง  
๑) วัสดุไม่ได้มาตรฐาน 
ตามแบบแปลน  
๒) ผู้รับผิดชอบงาน 
โดยตรงบางครั้งทำการ 
ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพ
ลาดและล่าช้า  
เนื่องจากยังไม่มีความ 
เข้าใจในด้าน 

๑) 
เพื่อให้การก่อสร้างในแต่ 
ละงาน/โครงการเป็นไปต
าม แบบแปลน  
๒) เพื่อให้ส่ิงก่อสร้างของ 
เทศบาลได้มาตรฐานและมี 
ประสิทธิภาพ 

๑) 
เจ้าหน้าที่ที่มีหนา้ที่ในการ 
ควบคุมงานควรยึดแบบแป
ลน 
และมีการควบคุมงานอย่าง 
ใกล้ชิด สม่ าเสมอ จนกวา่ 
งาน/โครงการก่อสร้างนั้นจ
ะ แล้วเสร็จ 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองช่าง  ๒  

๒ 

๒  

๒ 

๔  

๔ 

 

 

๒๖ 



 

ความเส่ียง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเส่ียง 

ประเภทความ  
เส่ียง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานการเจ้าหน้าที่  
๑) ขาดบุคลากรที่มี  
ความรู้  
๒) 
ข้าราชการ/พนกังาน 
ที่ไ ด้ รับม อบหม า 
ยให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า 
ที่ ยัง ข า ด ความ รู้ 
ความช านาญ 
เฉพาะด้าน 

๑) เพ่ือให้การบริหารงาน 
บุคคลเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ 
สั่งการ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๒) เพ่ือควบคุมดูแลในเรื่อง 
การบรรจุ แต่งต้ัง  
โอน ย้าย เลื่อนระดับ  
และงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
ได้รับมอบหมาย ให้เป็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ  
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
๒.หัวหน้าให้คำแนะนำติดต
าม 
และตรวจสอบอย่างสม่ำเส
มอ   
๓. 
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน 

ด้านปฏิบัติงาน  

ด้านปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองการศึกษา  ๓  

๓ 

๓  

๓ 

๙  

๙ 

ง า น กี ฬ า แ ละ 
นันทนาการ  
๑ ) ข า ด บุ ค ล า ก 
ร ท่ี มี ความรู้ 
ความเช่ียวชาญ 
ในการปฏิบัติงานดา้น 
กีฬา นันทนาการ 

๑) เพ่ือส่งเสริมเด็กและ  
เยาวชนเติบโตมีคุณภา
พ และประสิทธิภาพ  
๒) เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาทางสังคมและท้องถิ่
น  
๓) เพ่ือให้งานด้านกีฬาและ 
นันทนาการมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

๑) 
ขอความอนุเคราะห์บุคคล 
ที่อยู่หน่วยงานภายนอกที่มี 
ความรู้ความชำนาญด้านงา
น กีฬา นนัทนาการ 
ช่วยในการ 
จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ   
๒) หัวหนา้ให้คำแนะนำ 
ติดตามและตรวจสอบอย่าง 
สม่ำเสมอ 

ด้านปฏิบัติงาน  ต.ค. ๒๕๖๓-  
ก.ย. ๒๕๖๔ 

กองการศึกษา  ๓  ๓  ๙ 



๒๗ 

คำอธิบายหลักเกณฑ์การประเมนิระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และรับความรุนแรงของ 

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  

การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย 

๕  สูงมาก  ๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นประจำ 

๔  สูง  ๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 

๓  ปานกลาง  ๑ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 

๒  น้อย  ๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 

๑  น้อยมาก  ๕ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย 

๕  รุนแรงที่สุด  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ 
ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรพัย์สิน 
อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต  

๔  รุนแรงมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ 
ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรพัย์สิน 
อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้ 

๓  ปานกลาง  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ 
ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรพัย์สิน 
ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

๒  น้อย  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ 
ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สิน 
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 



๑  น้อยมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการด 
าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง 
ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

 

ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ 

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 


