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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบั ติตาม
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด ซึ่ ง กระทรวงการคลั ง ได กํ า หนดหลั ก เกณ ฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562 ขึ้ น เพื่ อให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ดใหมี การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง เพื่ อให การดํ าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรที่หนวยงานของรัฐกําหนดไว
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนวยงานลวนมีความเสี่ยง
ซึ่งเปนความไมแนนอนที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจําเป นตอง
มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยการระบุ ความเสี่ ย งวามี ป จ จั ย ใดบ างที่ ก ระทบต อ การดํ าเนิ น งานหรื อ
เป าหมายของหน วยงาน วิเคราะห ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่ เกิดขึ้น จัดลําดับ ความสําคัญของ
ความเสี่ ย ง กํ าหนดแนวทางในการจั ดการความเสี่ย ง เพื่ อลดความสูญ เสีย และโอกาสที่ จ ะทําให เกิดความ
เสียหายแกหนวยงาน
ดั งนั้ น เทศบาลนครลํ า ปาง จึงไดจั ดทํ าแผนการบริห ารจั ดการความเสี่ ย งขึ้น สํ าหรับ ใช เป น
แนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทําให
เกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับ
ประเมินควบคุม และตรวจสอบไดอยางมีระบบ
1.2 วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
3) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5) เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริห ารจัด การ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร
1.3 เปาหมาย
1) ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามรู ค วามเข าใจเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว
2) ผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง

-2ทั่วทั้งองคกร

5) เกิดความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึน้ อยางเหมาะสม
6) การบริหารความเสี่ยงใหไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร

1.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดําเนิน การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสิน ใจไดดียิ่งขึ้นและ
ทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจ
ทําใหองคกรเกิดความเสียหาย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับการดําเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1) เป น ส ว นหนึ่ ง ของหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย งจะช ว ย
คณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญและ
สามารถทําหนาที่ในการกํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2) สร างฐานข อมู ล ที่ เป น ประโยชน ต อการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ งานในเทศบาล การบริ หาร
ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู
บนสมมติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทํา
ใหบุคลากรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักของเทศบาลและตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่สงผล
กระทบในเชิงลบตอเทศบาลไดอยางครบถวน
4) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานที่ชวยใหผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการ
จัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน
การกําหนดกลยุทธ แผนบริหารจัดการ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงาน
ของเทศบาล เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
5) การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่
ผูบริหารทองถิ่นมีความเขาใจในกลยุทธวัตถุประสงคขององคกรและระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
6) พั ฒ นาการบริห ารและจัดสรรทรัพยากรเปน ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล โดย
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใช
ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตางๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกันหรือการเลือกใช
มาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน
1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสราง
ความเสี ย หาย (ทั้ งที่ เป น ตั ว เงิ น และไม เป น ตั ว เงิ น ) หรื อ ความล ม เหลวหรื อ ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ ต ามแผน
ดําเนินงานประจําปของสวนราชการ พรอมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงโดยดําเนินการ ดังนี้
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยทําการระบุปจจัยเสี่ยงวิเคราะห
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
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จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของเทศบาล
สื่ อ สาร/ทํ าความเข า ใจเกี่ ย วกั บ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งฯ รวมทั้ งกํ าหนดแนวทางในการติ ด ตามและ
ประเมินผลและแจงเวียนใหกับทุกหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงควร
กําหนดกิจกรรม/มาตรการ ที่จะแกไขลดหรือปองกันความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกดาน ไดแก ความเสี่ย งดา น
กลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และดานระเบียบกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 4
ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององคกรและใหมีการกํากับติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยางครบถวนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิ จารณาหาแนวทางแกไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวาง
ดําเนินการและนําเสนอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง
และจากที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหาร
จัด การและป จ จัย เสี่ ย งที่ ยังไมส ามารถควบคุม/บริห ารจัด การให อยูในระดับ ที่ ย อมรับ ได ทั้ งนี้ จ ะตองมีการ
กําหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใชในการดําเนินงานในปตอไปและนําเสนอตอผูบริหาร
1.6 นิยามความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ ที่ไม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตรการปฏิบัติงาน
การเงินและการบริหารซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับและ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยงคือสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณเสี่ยงคือเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณเสี่ยง
ตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ระบุวา
“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความวา กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ ที่อาจ
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ
“ความเสี่ ยง” หมายความวา ความเปนไปไดของเหตุการณ ที่อาจเกิดขึ้น และเปนอุปสรรค
ตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน

-42. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการที่ใชในการบริห ารจัดการใหโอกาสที่จ ะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได ดังนั้นองคกรตองมีการจัดการกับความเสี่ยง ขององคกรที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสีย
ที่จะเกิดขึ้นแกองคกร รวมไปถึงการสรางโอกาสและหรือมูลคาเพิ่มใหกับองคกรไดในอนาคตซึ่งการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีดังนี้
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ความไมคุมคาในการดําเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยงนั้น
- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได การ
ควบคุม (Control) คือ การกระทําใดๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหมีขึ้น เพื่อชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามที่กําหนดไว ทั้งนี้การควบคุมแบงเปน 5 ประเภทคือ
ก) การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Controls) เปนการปองกันจากสิ่งที่ไมตองการ
ใหเกิดขึ้นในองคกร
ข) การควบคุมแบบคนหา (Detective Controls) เปนการคนหาสิ่งที่ไมถูกตองในองคกร
ค) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Controls) เปนการแกไขปญหาที่ตรวจพบ
ง) การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เปนการสงเสริมสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในองคกร
จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เปนการควบคุมที่ชวยทดแทนหรือ
ชดเชยการควบคุมที่ขาดไป
- การกระจายความเสี่ยงหรือการถายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือ
ถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก
และหนวยงานไมอาจยอมรับได เนื่องจากมีผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซึ่งไมสามารถควบคุมไดและจําเปนตอง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายมาตรการและวิธีการตางๆ ที่
ฝายบริหารนํามาใชเพื่อกอใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาคําสั่งหรือวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดขึ้นไวมีการ
ปฏิบัติตามและมีการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ที่จําเปนในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
เพื่ อให สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององค กรได กิจกรรมการควบคุมต องมี อยูในทุกสวนงานขององคกรและ
กําหนดผูรับผิ ดชอบที่ ชัดเจน ได แกการอนุ มัติการมอบอํานาจการตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทาน
ผลการดําเนินงานการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสนิ และการแบงแยกอํานาจและหนาที่ เปนตน
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บทที่ 2
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไดนํามาใชในการบริหารงานขององคกร เพื่อใชเปนเครื่องมือ
การบริหารงานที่จะชวยใหผูบริหารเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หรือความไมแนนอนที่จะสงผลกระทบหรือกอใหความเสียหายในดานตาง ๆ ตอองคกร เปรียบเสมือนการสราง
ภู มิ คุ ม กั น ให กั บ องค ก ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในสวนของการเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล รวมทั้งสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตที่วา “อปฺปมาโท
อมตํปทํ” ความไมประมาทเปนทางไมตาย
กรอบการบริห ารความเสี่ ย งขององค กรที่ ได รั บ การยอมรับ วาเป น แนวทางในการส งเสริ ม
การบริห ารความเสี่ ย งและเป น หลั กปฏิ บั ติท่ี เป น สากล คือกรอบการบริห ารความเสี่ย งสํ าหรับ องคก รของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
ที่มอบหมายใหไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เปนผูเขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร (Enterprise
Risk Management Framework) ดังกลาวมีองคประกอบดังนี้
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง

(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

-6การบริหารความเสี่ยงประกอบดวยองคประกอบ 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)
สภาพแวดล อ มภายในองค ก รเป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
สภาพแวดลอมนี้มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงชี้ ประเมิน
และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน จริยธรรม วิธีการทํางานของ
ผูบริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได (Risk Appetite) เปนสวนที่สําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายใน
องคกรและมีผลตอการกําหนดกลยุทธ เพื่อนําไปดําเนินการใหองคกรบรรลุเปาหมายทั้งดานผลตอบแทนและ
การเติบ โต กลยุท ธแต ละแบบนั้ น มี ความเสี่ย งที่เกี่ย วของแตกตางกัน ดังนั้น การบริห ารความเสี่ย งจึงชว ย
ผูบริหารในการกําหนดกลยุทธที่มีความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องคกร
ควรมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับ
ได โดยทั่วไปวัตถุประสงคและกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร
วัตถุประสงค/เปาหมายหนวยงานยอย
วัตถุประสงค/เปาหมายของสวนงานยอย
วัตถุประสงค/เปาหมายของกระบวนงาน/โครงการ

-73. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
ระบุเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอองคกรและจะตองมีความเขาใจถึงปจจัยตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต และการคาดการณในอนาคต ขั้นตอน
การระบุเหตุการณ
3.1 ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคตางๆ โดยพิจารณาทั้งปจจัย
ทั้งภายในและภายนอก เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
3.2 สรุปประเด็นเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค และสาเหตุของ
เหตุการณหรือความเสี่ยงดังกลาว ใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อหารือรวมกัน หากเหตุการณที่มีผลกระทบใน
เชิงลบถือเปนความเสี่ยงที่ตองประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สําหรับเหตุการณที่มีผลกระทบในเชิงบวกเปน
โอกาสซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินงานตอไป
- ตองระบุสาเหตุของความเสี่ยงดวยทุกครั้ง
- ระบุใหครบทุกสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว
เพื่อใหสามารถกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหไดตรงกับสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง และ
สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนและเปนระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาทั้งดาน
โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง การประเมินความเสี่ยงสามารถทําได
ทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ และสามารถทําการประเมินไดตั้งแตระดับองคกรไปจนถึงระดับหนวยงาน
- วิ เคราะห โอกาสที่ ค วามเสี่ ย งดั งกลาวจะเกิด ขึ้ น และผลกระทบหากความเสี่ย งเกิ ดขึ้ น จริง
โดยการประเมินความเสี่ยงจะตองประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยูตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความเสี่ยง
ที่เหลืออยูหลังการตอบสนองตอความเสี่ยง (Residual Risk)
- อาจประเมิ น เป น ด า นต า งๆ เช น ความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ Strategic Risk ด า นปฏิ บั ติ ก าร
Operational Risk การเงิน Financial Risk และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance Risk (S-O-F-C)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดและผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการ
จะตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได และตนทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับเพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธี
รวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณนั้นใหอยูในชวงที่องคกรสามารถยอมรับได
(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ
การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง
การรวมจัดการ (Share) การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูภายในระดับที่ตองการและยอมรับได
แลว โดยไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

-8ผูบ ริห ารควรพิ จารณาการจั ดการความเสี่ ยงตามประเภทของการตอบสนองขางต น และควร
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยูอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไดมีการจัดการความเสี่ยงแลวในชวงเวลาที่เหมาะสม
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุ ม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิ บัติงาน เพื่ อให มั่นใจไดวามีการจัดการ
ความเสี่ยง ตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว กิจกรรมควบคุมสามารถจัดประเทภทได
ตามลักษณะของความสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร ไดแก ดานกลยุทธ ดาการดําเนินงาน ดานการเงิน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เนื่องจากแตละองคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการ
นํ าไปปฏิ บั ติเป น ของเฉพาะองค กร ดังนั้ น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกตางกัน การควบคุมเปน การ
สะทอนถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะธุรกิจ โครงสรางและวัฒนธรรมขององคกร
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
กํ า หนดให มี ส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ ส นั บ สนุ น การบริห ารความเสี่ ย ง ขอ มู ล สารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกรควรไดรับการบั นทึกและสื่อสาร
อย างเหมาะสมและทั น กาล โดยเฉพาะข อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การบ ง ชี้ ประเมิ น และ
การตอบสนองตอความเสี่ยง เพื่อใหองคกรสามารถตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ควรมีการสื่อสารใหบุคลากรมีความตระหนักและเขาใจการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามผล (Monitoring)
ประเด็นสําคัญของการติดตามผล ไดแก
- การติดตามผลเพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการ
บริหารความเสี่ยงไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดรับการรายงานตอ
ผูบริหารที่รับผิดชอบ
การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การติดตามอยางตอเนื่องและการ
ติดตามเปนรายครั้ง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ย นแปลงอยางทั น ท วงที และถือเปน สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน สวนการติดตามรายครั้งเปน การ
ดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว หากองคกรมีการ
ติดตามอยางตอเนื่อง นอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพื่อใหการติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.1 แนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ 1 การเริ่มตนและการพัฒนา
1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลําปาง
2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน
4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมทั้งปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ
5) สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานทราบ และสามารถนําไป
ปฏิบัติได
6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ระยะที่ 2 การพัฒนาสูความยั่งยืน
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปที่ผานมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท
3) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.2 กลไกลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย
1) ผูบริหารทองถิ่น มีหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง สงเสริม
ใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
2) คณะกรรมการ/คณะทํ างานบริห ารจัด การความเสี่ย ง มี ห น าที่ ดํ าเนิ น การให มี ร ะบบการ
บริห ารจัดการความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดําเนิน งานตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต
3) ผูปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแตละสํานัก/กอง ของเทศบาลนครลําปาง มีหนาที่สนับสนุนขอมูล
ที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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กลไกการบริหารความเสี่ยง

ผูบริหารทองถิ่น

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง

พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

6. ทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง

1. ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
2. วิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญ

5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

3. จัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง
4. สื่อสารทําความ
เขาใจกับผูปฏิบตั ิงาน

ผูปฏิบัติงาน

สนับสนุนขอมูลเกี่ยวของ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

-113.3 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครลําปาง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ 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) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
คณะทํางาน
10) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ
คณะทํางาน
11) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานของรัฐ ดังนี้
1) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาล
กระบวนการบริห ารจั ดการความเสี่ย งเพื่อบรรลุวัตถุป ระสงคและเปาหมายยุทธศาสตร เป น
กระบวนการที่ ใ ช ในการระบุ วิ เ คราะห ประเมิ น และจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต อ การบรรลุ
วัต ถุป ระสงคใ นการดํา เนิน งานขององคก ร รวมทั้ง การจัด ทํา แผนบริห ารจัด การความเสี่ย ง โดยกํา หนด
แนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งเทศบาลนครลําปาง มีขั้นตอน
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง
เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค โดยตองระบุได
ดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
2. ประเมินความเสี่ยง
เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ได
กําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง
เป น การกํ า หนดมาตรการ หรือแผนปฏิ บัติการในการจัดการ และควบคุ มความเสี่ย งที่สู ง
(High) และสูงมาก (Extreme) นั้ น ให ลดลง ใหอยูในระดับที่ย อมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตอง
พิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจาย และตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
นั้นกับประโยชนที่ไดรับดวย
4. รายงานและติดตามผล
เปนการรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมด
ตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยง
ได อ ย า งเหมาะสม เพี ย งพอ ถู ก ต อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม าตรการหรื อ กลไกการควบคุ ม ความเสี่ ย ง
(Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยูในระดับที่ยอมรับได
หรื อ ต อ งจั ด หามาตรการหรื อ ตั ว ควบคุ ม อื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ค วามเสี่ ย งที่ ยั ง เหลื อ อยู ห ลั ง มี ก ารจั ด การ
(Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่ อพั ฒนา
ระบบใหดียิ่งขึ้นไป

-134.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลําปาง
1.
การระบุความ
เสี่ยง
2.การประเมิน
ความเสีย่ ง

6.การทบทวน
แผนการบริหาร
ความเสีย่ ง

5.
การประเมินผล
การบริหารความ
เสี่ยง

3.การจัดการ
ความเสีย่ ง
4.การรายงาน
และ
ติดตามผล

1. การระบุความเสี่ยง
เป น กระบวนการที่ ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บัติ งานรว มกัน ระบุ ความเสี่ ย งและปจ จัย เสี่ย ง โดยตอ ง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยง
จะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความ
เสีย หายและไมบรรลุ วัตถุประสงค ที่กําหนด ดั งนั้ น จึ งจํ าเป นตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ ยง” (Risk)
“ปจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดําเนินการ ระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลด โอกาส
ที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
1.2 ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นไดอยางไรและทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังไดอยาง
ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงพิจารณาไดจาก :
1) ป จ จั ย เสี่ ย งภายนอก คื อ ความเสี่ ย งที่ ไม ส ามารถควบคุ ม การเกิ ด ได โ ดยองค ก ร เช น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เปนตน

-142) ป จ จั ย เสี่ ย งภายใน คื อ ความเสี่ ย งที่ ส ามารถควบคุ ม ไดโดยองค ก ร เช น กฎระเบี ย บ
ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการความรูประสบการณของเจาหนาที่
กระบวนการทํางาน ขอมูล ระบบสารสนเทศในองคกร เครื่องมือ อุปกรณ เปนตน
1.3 ประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด านกลยุทธ (Strategic Risk : S) เกี่ย วของกับ การบรรลุเปาหมาย และ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
และเหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน หรือเกิด
จากการกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับหนวยงานอื่น ทําใหโครงการ
ขาดการยอมรับและไมนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยาง
ไมถูกตอง
2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลในการดํ าเนิ น งานให ป ระสบความสํ าเร็ จ เช น การปฏิบั ติงานไม มี แผนงานการปฏิ บั ติ งาน
ที่ ชัด เจน หรือไม มีการมอบหมายหน าที่ ความรับ ผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานบุ คลากร
ขาดความรูความเขาใจในงาน เปนตน
3) ความเสี่ ย งด า นการเงิ น (Financial Risk : F) เป น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอ
สถานการณ ห รือเป น ความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข องกั บ การเงิน ของส วนราชการ เนื่ องจากขาดการจัดหาข อมู ล การ
วิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงิน
ดังกลาว เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการการจัดสรร
งบประมาณผิดหมวด/การใชจายงบประมาณผิดประเภท จึงตองทําการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแกไข เปนตน
4) ความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความ
ไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน เปนตน
การระบุ ค วามเสี่ ย งควรเริ่ ม ด ว ยการแจกแจงกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุที่แทจริง เพื่อที่จะสามารถนําไปใชประโยชน
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงไดในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี อาทิ
จากการวิ เ คราะห ก ระบวนการทํ า งาน การวิ เ คราะห ท บทวนผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมา การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอื่น การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน

-152. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 ดาน :
1) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่ หรือโอกาสที่เกิดขึ้น ทุกวัน/
ทุกเดือน/ทุกป ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง
2) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงิน ไมเปน
ตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององคกร และทําใหเกิดความลมเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจของ
องคกร หากเกิดเหตุการณ ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการการบริห ารจัดการความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑ
การให ค ะแนนระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood : L) และระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact: I) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทําไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ
และ เชิ ง ปริ ม าณและเป น การประเมิ น ทั้ ง ความเสี่ ย งทั่ ว ไป (Inherent Risk) และความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู
(Residual Risk)
เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาส
ที่จะเกิ ดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบ (Impact) เพื่ อจั ดลําดั บความเสี่ยง และ
ออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
- กําหนดเหตุการณความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกําหนดระดับที่เหมาะสมกับ
ประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อใหทราบถึงความรุนแรงและความสําคัญโดยพิจารณาจาก
(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
(2) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้นจะกอใหเกิดความเสียหาย
ระดับใด
ตารางที่ 1 เกณฑกําหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
5
สูงมาก
เกิน 5 ครั้ง/ป
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเปนประจํา
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
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือในกรณียกเวน

-16ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง
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 (เฉพาะความเสี่ยงที่ไดรับงบประมาณในเทศบัญญัติฯ)
ระดับ
ผลกระทบ
งบประมาณที่ไดรับใหดําเนินการ
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
วิเคราะหระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D)
หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ได จ ากการประเมิ น โอกาสและผลกระทบของแต ล ะ
ปจจัยเสี่ยง มีคาเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) หรือ D = L x I
กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ระดั บ ความเสี่ ยง = โอกาสในการเกิด เหตุการณ ตา ง ๆ x ความรุน แรงของผลกระทบ
(Likelihood x Impact)
ตารางที่ 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk)
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk)

ชวงคะแนน
15-25
9-14
4-8
1-3

-17ตารางที่ 4 การแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant)
ในการแบง
ระดับความเสี่ยง
ต่ํา
(Low)

ชวงคะแนน
ระดับความเสี่ยง
1-3 คะแนน

ปานกลาง
(Medium)

4-8 คะแนน

เสี่ยงสูง
(High)

9-14 คะแนน

เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

15-25 คะแนน

การยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง ไมตอง
ควบคุมความเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ
สีเขียว

ยอมรับความเสี่ยง แตมี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ที่ตองไมใหความเสี่ยง
เคลื่อนยายไปยังระดับที่
ยอมรับไมได
ไมสามารถยอมรับความเสี่ยง สีสม
ได มีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ไมสามารถยอมรับความเสี่ยง สีแดง
ได จําเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ไดทันที โดยมีมาตรการลด
ความเสี่ยง และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสียง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหลานั้น

การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
เปนการนําความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

-183. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําให
เกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับ ที่
สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยพิจารณาตนทุนการจัดการความเสี่ยง
และผลประโยชนที่จะไดรับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยูดวยกัน 4 วิธี ดังนี้
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
(Risk Retention)

เปนความเสี่ยงที่ยอมรับใหมีความเสี่ยงได เพราะตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจ
ไม คุ ม กั บ ผลประโยชน ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ เป น ความเสี่ ย งที่ มี ส าเหตุ จ ากป จ จั ย
ภายนอก ที่อยูเหนือการควบคุม และไมอาจเลือกใชวิธีอื่นได

ควบคุม/ลดความเสี่ยง -เปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ตองหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยภายในและ
(Risk Control)
อยูภายใตการควบคุมขององคกร ไดแก การควบคุมภายใน
-เปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ตองหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกและ
มิไดอยูภายใตการควบคุมขององคกร ไดแก แผนรองรับ/มาตรการ
ถ า ยโอนความเสี่ ย ง เป นความเสี่ยงที่ ยอมรับไมได ตองดําเนินการถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่น เชน จาง
(Risk Transference) บุคคลภายนอก เปนตน โดยอาจเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับ
-ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เชน ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย
-ความเสี่ยงที่ตองดําเนินการในเรื่องที่ไมมีความชํานาญ
-ความเสี่ยงที่ตองปฏิบัติงานทีม่ ีปริมาณมาก ในเวลาอันจํากัด เปนตน
หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง เป นความเสี่ย งที่ ยอมรับ ไมได มีผลกระทบกั บองคกรแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
(Risk Avoidance)
หรือกระบวนงานอยางสูง ซึ่งไมสามารถจัดการไดดวยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมไดดวย
การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เปาหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
การควบคุ ม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้ นตอนปฏิ บั ติตาง ๆ ซึ่งกระทําเพื่ อ
ลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้
1) การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน
ไม ให เกิ ด ความเสี่ ย งและข อ ผิ ด พลาดตั้ ง แต แ รก เช น การอนุ มั ติ การอนุ ญ าต การจั ด โครงสร า งองค ก ร
การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน
2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน
ขอบกพรอง เปนตน
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดีเดน การประกาศเกียรติคุณ เปนตน
4) การควบคุมเพื่ อการแกไข (Corrective Control) เป นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่ อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
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4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการ
ตอไป หรือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทํา
Check List การติดตาม พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
เชน ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2) การติ ด ตามผลในช ว งปฏิ บั ติ งาน (Ongoing Monitoring) เป น การติด ตามที่ ร วมอยูในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ/คณะทํ างานบริห ารความเสี่ ยง จะต องทํ าสรุป รายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจําปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหมั่นใจวาเทศบาลนครลําปาง มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสมเพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่
ดําเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดใหหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได
และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน
6. การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้ น ตอน เพื่ อ การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาแผนงานในการบริ ห ารความเสี่ ย งให ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ การ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป
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บทที่ 5
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
5.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
1) คณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนํามาดําเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้
- เป น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ได รั บ งบประมาณสูงสุ ด ภายใต ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตรต าม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2665) แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป น โครงการ/กิจ กรรมในภารกิจ หลั กที่เทศบาลดําเนิ น การ เพื่อใหส ามารถบรรลุ
เปาหมายภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาล
2) ให ส วนราชการ (คณะทํ างานแตล ะหนวยงาน) พิ จารณาคั ดเลื อก กิจกรรมตามภารกิ จ
หนาที่ โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ และมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จเปาหมายยุทธศาสตร และเปน
โครงการที่ ไดรับ จัดสรรงบประมาณที่ สู ง เพื่อใหคณะทํางานบริห ารจัด การความเสี่ ยงระดับ เทศบาล นํ ามา
วิเคราะหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
- ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C)
ซึ่งที่ประชุมคณะทํางาน ไดดําเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะห เพื่อประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ระดับเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง
ยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสราง
1. งานประมาณราคาไมแลวเสร็จตามกําหนด
พื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง
รวม ปรับภูมิทัศนเมือง และการอนุรักษ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การพั ฒ นาระบบการ 2. การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนด
บริ ห ารจั ด การองค ก รและการพั ฒ นา 3. การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานใตสังกัด
ทรัพยากรบุคคล
(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตามแนวทางคูมือการบันทึก
บัญชีในระบบ E-lass ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีของรัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2564 อาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชี
4. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม เกิดความสับสน
ทําใหเกิดการทํางานลาชา
5. การจัดเก็บรายไดสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปางลดลง

-215.2 การระบุความเสี่ยงและการวิเคราะหระดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตรที่ 4 :
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมือง ปรับภูมิทัศนเมืองและการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ/กิจกรรม : งานประมาณราคาไมแลวเสร็จตามกําหนด
วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหมีบุคลากรเพียงพอตอการทํางานดานการประมาณราคา
2. เพื่อใหงานประมาณราคาแลวเสร็จตามกําหนด
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : มีบุคลากรดานงานประมาณราคาเพิ่มขึ้น
งบประมาณ :
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชางสวนควบคุมการกอสราง งานประมาณราคา
ผูรับผิดชอบ :
นางปรียากมล คําแจ
ความเสี่ยง
1. งานประมาณราคาไมแลวเสร็จ
ตามกําหนด

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ปจจัยเสี่ยงภายใน
บุคลากรมีจํานวนนอยแตปริมาณงานมี
จํานวนมาก

ดานการดําเนินงาน

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
2
8

ลําดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

-22ยุทธศาสตรที่ 5 :
โครงการ/กิจกรรม :
วัตถุประสงค :
เปาหมาย/ตัวชี้วัด :

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนด
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
มีการติดตามงานเปนประจํา
งบประมาณ :
หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกสํานัก/กอง
ผูรับผิดชอบ :
ทุกคน
ความเสี่ยง
1. การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนที่กําหนด

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1. ขาดการประสานงานและความ
รวมมือระหวางฝายงาน โดยมีลักษณะที่
ปรากฏ คือ ตางฝายตางทํางานเฉพาะ
หนาที่ของตนเอง ขาดการบูรณาการ
เชื่อมโยงภารกิจ
2. ขาดการวิเคราะหและประเมินองคกร
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ขาดการประยุกตใชความรูจากการ
ฝกอบรมใหเกิดประโยชนในการทํางาน
อยางเหมาะสม

ดานกลยุทธ

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
4
16

ลําดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

-23ยุทธศาสตรที่ 5 :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการ/กิจกรรม : การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานใตสังกัด (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตามแนวทางคูมือการบันทึกบัญชี
ในระบบ E-lass ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีของรัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชี
วัตถุประสงค :
เพื่อลดความผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชี
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : ความผิดพลาดในการวิเคราะหบัญชีลดนอยลง
งบประมาณ :
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการศึกษา
ผูรับผิดชอบ :
นางกฤตาณัฐ นามะสนธิ
ความเสี่ยง
การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงาน
การเงินของหนวยงานใตสังกัด
(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตาม
แนวทางคูมือการบันทึกบัญชีในระบบ
E-lass ใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีของ
รัฐตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาจเกิดขอผิดพลาดในการวิเคราะห
บัญชี

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยงภายใน
ดานการดําเนินงาน
1. เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนไมมีความรู
ทางดานบัญชี เนื่องจากไดแตงตั้งพนักงานครู
เพื่อทําหนาที่เจาหนาที่การเงิน จึงทําใหการ
วิเคราะหบัญชีและการบันทึกบัญชีระหวางกัน
เกิดความผิดพลาด
2. การแจงรายการคาใชจายระหวางหนวยงาน
รวมถึงการโอนทรัพยสินของหนวยงานกองคลัง
(แม) ใหกับหนวยงานใตสังกัด มีขอมูลเกิดความ
คลาดเคลื่อนและผิดพลาด จึงทําใหมีการแกไข
และปรับปรุงรายการทางบัญชี

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
2
8

ลําดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

-24ยุทธศาสตรที่ 5 :
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการ/กิจกรรม : ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม เกิดความสับสน ทําใหเกิดการทํางานลาชา
วัตถุประสงค :
เพื่อใหการทํางานถูกตองตามระเบียบและดําเนินงานเปนไปตามแผนที่วางไว
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : รอยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดตามแผนที่วางไว มากกวารอยละ 70
งบประมาณ :
หนวยงานรับผิดชอบ : กองคลัง
ผูรับผิดชอบ :
นางสาวฉลัทชา ปดสาพันธุ
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แกไข ปจจัยเสี่ยงภายใน
บุคลากรในงานพัสดุและผูที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม เกิดความสับสน ทําใหเกิด
กับงานพัสดุเกิดความสับสนตอการปฏิบัติงาน
การทํางานลาชา
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
กระทรววงการคลัง
ออกกฎระเบียบฯ หรือหนังสือเวียนตางๆ
ดานพัสดุโดยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม
บอยครั้ง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ดานการดําเนินงาน

3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
2
6

ลําดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

-25ยุทธศาสตรที่ 5 :
โครงการ/กิจกรรม :
วัตถุประสงค :
เปาหมาย/ตัวชี้วัด :

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดเก็บรายไดสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปางลดลง
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสถานีขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถดําเนินงานบริหารจัดการสถานีขนสงไดในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยสามารถขอรับเงินสนับสนุนกิจการสถานีขนสง จํานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณ :
1,500,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารกิจการสถานีขนสง
ผูรับผิดชอบ :
ส.ต.ต.หญิงฐิติรัตน คุณชมภู
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

การจัดเก็บรายไดสถานีขนสงผูโดยสาร ปจจัยเสี่ยงภายนอก
ดานการดําเนินงาน
- สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
เทศบาลนครลําปางลดลง
โรนา 2019 ทําใหผูประกอบการยกเลิกเสนทาง
และลดจํานวนเที่ยววิ่ง
- ผูประกอบการขอยกเลิกสัญญาเชา
- การเขาใชบริการสถานีฯ ของผูประกอบการ
เดินรถไมเปนไปตามมาตรฐานกรมการขนสง
ทางบกกําหนด- ไมสามารถจัดเก็บรายไดตาม
อํานาจหนาที่ เนื่องจากไดรับการทักทวงจาก
สนง.ขนสงจังหวัดขัดตอระเบียบกฎหมายของ
กรมการขนสงฯ

โอกาส
5

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
4
20

ลําดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

-265.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความ
ประเภท
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
1. งานประมาณราคา
ปจจัยเสี่ยงภายในบุคลากร ปานกลาง
ดานการ
ไมแลวเสร็จตามกําหนด มีจํานวนนอย แตปริมาณ
(8)
ดําเนินงาน/
งานมีจํานวนมาก
ดานกลยุทธ

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง
ควบคุม/
ลดความเสี่ยง

มาตรการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแกไข
- กําชับการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามกําหนด
- ขอเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่

2.การดําเนินงานไม
บรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนที่กําหนด

ควบคุม/
ลดความเสี่ยง

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

1. ขาดการประสานงาน
และความรวมมือระหวาง
ฝายงาน โดยมีลักษณะที่
ปรากฏคือ ตางฝายตาง
ทํางานเฉพาะหนาที่ของ
ตนเอง ขาดการบูรณาการ
เชื่อมโยงภารกิจ
2. ขาดการวิเคราะห
และประเมินองคกร

สูงมาก
(16)

ดานกลยุทธ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

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

ทุกสํานัก/กอง

-27ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

3. การบันทึกบัญชีและ
จัดทํารายงานการเงิน
ของหนวยงานใตสังกัด
(โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) ตาม
แนวทางคูมือการบันทึก
บัญชีในระบบ E-lass
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีของรัฐตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 อาจเกิด
ขอผิดพลาดในการ
วิเคราะหบัญชี

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1. เจาหนาที่การเงินของ
โรงเรียนไมมีความรู
ทางดานบัญชี เนื่องจากได
แตงตั้งพนักงานครู เพื่อทํา
หนาที่เจาหนาที่การเงิน
จึงทําใหการวิเคราะหบัญชี
และการบันทึกบัญชี
ระหวางกัน เกิดความ
ผิดพลาด
2. การแจงรายการ
คาใชจายระหวาง
หนวยงาน รวมถึงการโอน
ทรัพยสินของหนวยงาน
กองคลังใหกับหนวยงานใต
สังกัด มีขอมูลเกิดความ
คลาดเคลื่อนและผิดพลาด
จึงทําใหมีการแกไขและ
ปรับปรุงรายการทางบัญชี

ระดับความ
ประเภท
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
ดานการ
ปานกลาง
(8)
ดําเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง
ควบคุม/
ลดความเสี่ยง

มาตรการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแกไข
1. สงเจาหนาที่การเงินเขารวม
อบรมความรูดานการบันทึกบัญชี
2. เจาหนาที่กองคลังผูรับผิดชอบ
ตองติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ความถูกตองของงบการเงิน
ประจําเดือน
3. แจงใหกองคลังดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รายการตาง ๆ ที่ใหหนวยงานใต
สังกัดบันทึกบัญชีและทะเบียน
ทรัพยสินกอนสงใหหนวยงานใต
สังกัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. 64–ก.ย. 65 สํานักการศึกษา
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
งานการเงินและ
บัญชี
(นางกฤตาณัฐ
นามะสนธิ)
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4. ระเบียบพัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลง แกไข
เพิ่มเติมทําใหเกิด
การทํางานลาชา

5. การจัดเก็บรายได
สถานีขนสงฯ ไดลดลง

ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงภายใน
บุคลากรในงาน
พัสดุและผูที่เกี่ยวของ
กับงานพัสดุเกิด
ความสับสนตอการ
ปฏิบัติงาน
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
กระทรวงการคลัง
ออกกฎระเบียบฯ หรือ
หนังสือเวียนตางๆ
ดานพัสดุโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม
บอยครั้ง
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
- สถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทําใหผูประกอบการ
ยกเลิกเสนทางและลด
จํานวนเที่ยววิ่ง
- ผูประกอบการขอยกเลิก
สัญญาเชา

ระดับความ
ประเภท
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)
ปานกลาง ดานระเบียบ
(6)
กฎหมาย/
ดานการ
ดําเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง
ควบคุม/
ลดความเสี่ยง

มาตรการดําเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง/
ดําเนินการ
แนวทางการแกไข
1. ใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุหรือผูที่ ต.ค. 64-ก.ย. 65
เกี่ยวของ เขารับการฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
กองคลัง
งานพัสดุ
(น.ส.ฉลัทชา
ปดสาพันธุ)

2. ติดตามการดําเนินงานตามแผน
ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ

สูงมาก
(20)

ดานการ
ดําเนินงาน/
ดานระเบียบ
กฎหมาย

ควบคุม/
ลดความเสี่ยง

1. ตั้งงบประมาณขอรับการ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สนับสนุนงบประมาณรายจาย
ทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะ
การ
2. ทําหนังสือแจงสํานักงานขนสง
จังหวัดดําเนินการกรณีรถไมเขาใช
บริการสถานีขนสง

สํานักปลัดฯ
ฝายสงเสริม
กิจการขนสง
งานบริหาร
กิจการสถานี
ขนสง
(ส.ต.ต.หญิง
ฐิติรัตน
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ปจจัยเสี่ยง
- การเขาใชบริการสถานีฯ
ของผูประกอบการเดินรถ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน
กรมการขนสงทางบก
กําหนด- ไมสามารถ
จัดเก็บรายไดตามอํานาจ
หนาที่ เนื่องจากไดรับการ
ทักทวงจาก สนง.ขนสง
จังหวัดขัดตอระเบียบ
กฎหมายของกรมการ
ขนสงฯ

ระดับความ
ประเภท
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(ชวงคะแนน)

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแกไข

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
คุณชมภู)
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บทที่ 6
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
6.1 การติดตามและรายงานผล
ภายหลั ง จากการจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง และมี ก ารดํ า เนิ น การตามแผน
จําเปนตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานอยางถูกตองและ
เหมาะสม โดยหนวยงานตองสอบทานวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยนและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ โดยการ
ติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 การจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําป
ใหฝายเลขานุการคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทํารายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจําป โดยประมวลผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ สํานัก/กอง
รับผิดชอบ ในการดําเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนําเสนอผูบริหาร
รับทราบ

