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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
 การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเส่ียง 
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน  จึงจ าเป็นต้อง      
มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือ
เปูาหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของ    
ความเส่ียง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน 
 ดังนั้น เทศบาล นครล าปาง จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงขึ้น ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุท่ีจะท าให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ  
ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง 
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารจัดการ

ความเส่ียงกับกลยุทธ์  
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 

 
1.3 เป้าหมาย 

 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียง       
เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย      
ท่ีก าหนดไว้ 

 2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง
และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 3) สามารถน าแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
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 4) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5) เกิดความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม   

ท่ัวทั้งองค์กร 
 6) การบริหารความเส่ียงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  
1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การด าเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ    
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจ
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับการด าเนินการบริหารความเส่ียงมีดังนี้ 

 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  การบริหารความเส่ียงจะช่วย
คณะกรรมการ /คณะท างานบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีส าคัญและ
สามารถท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 2) สร้างฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล  การบริหาร    
ความเส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเส่ียงซึ่งต้ังอยู่
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคัญได้ท้ังหมดการบริหารความเส่ียงจะท า
ให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักของเทศบาลและตระหนักถึงความเส่ียงส าคัญท่ีส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน 

 4) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานท่ีช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการตัดสินใจในด้านต่างๆ  เช่น การวางแผน
การก าหนดกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงาน
ของเทศบาล เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

 5) การบริหารความเส่ียงท าให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 

 6) พัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
พิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียง  เช่น การใช้
ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่างๆ  และกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้
มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยผู้บริหารระดับสูง

ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง
ความเสียหาย  (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ พร้อมท้ังมีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียงโดยด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากร 
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- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบริหารความเส่ียงโดยท าการระบุปัจจัยเส่ียงวิเคราะห์ 
ความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง 

 ขั้นตอนที่ 3 
 จัดท าแผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล

ส่ือสาร /ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเส่ียงฯ  รวมท้ังก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลและแจ้ งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  ท้ังนี้ แผนบริหารความเสี่ยงควร
ก าหนดกิจกรรม/มาตรการ  ท่ีจะแก้ไขลดหรือปูองกันความเส่ียงให้ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่ ความเส่ียงด้าน     
กลยุทธ์  ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน  และด้านระเบียบกฎหมาย  

 ขั้นตอนที่ 4 
 ด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงขององค์กรและให้มีการก ากับติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม  รวมท้ังพิจารณาหาแนวทางแก้ไขท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง
ด าเนินการและน าเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5 
 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงโดยระบุผลการประเมินความเส่ียง

และจากท่ีได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงโดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถควบคุม /บริหาร
จัดการและปัจจัยเส่ียงท่ียังไม่สามารถควบคุม /บริหารจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ท้ังนี้จะต้องมีการ
ก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อผู้บริหาร 
 
1.6 นิยามความเสี่ยง 

 1. ความเสี่ยง (Risk) 
  ความเส่ียง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ  ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย  (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร  ท้ังในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
การเงินและการบริหารซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้  โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact) ท่ีได้รับและ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

 ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 1) ปัจจัยเส่ียงคือสาเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียง  
 2) เหตุการณ์เส่ียงคือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย  
 3) ผลกระทบของความเส่ียง  คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีน่าจะเกิดขึ้นจาก      

เหตุการณ์เส่ียง  
 ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด ระบุว่า 
“การบริหารจัดการความเส่ียง ” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจ

เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

“ความเส่ียง ” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค    
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การบริหารความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสท่ีจะเกิด

เหตุการณ์ความเส่ียงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กร
ยอมรับได้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการจัดการกับความเส่ียง ขององค์กรท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถลดความสูญเสีย
ท่ีจะเกิดขึ้นแก่องค์กร  รวมไปถึงการสร้างโอกาสและหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคตซึ่งการบริหาร
จัดการความเส่ียง มีหลายวิธีดังนี้ 

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น  เนื่องจาก
ความไม่คุ้มค่าในการด าเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมปูองกันความเส่ียงนั้น 

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ
การออกแบบวิธีการท างานใหม่เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  การ
ควบคุม (Control) คือ การกระท าใดๆ ท่ีฝุายบริหารก าหนดให้มีข้ึน  เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายตามท่ีก าหนดไว ้ท้ังนี้การควบคุมแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ 

ก) การควบคุมแบบปูองกัน (Preventive Controls) เป็นการปูองกันจากส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
ให้เกิดข้ึนในองค์กร 

ข) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นการค้นหาส่ิงท่ีไม่ถูกต้องในองค์กร 
ค) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบ 
ง) การควบคุมแบบส่ังการ (Directive Controls) เป็นการส่งเสริมส่ิงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในองค์กร 
จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมท่ีช่วยทดแทนหรือ

ชดเชยการควบคุมท่ีขาดไป 
- การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ

ถ่ายโอนความเส่ียงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูงมาก

และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และจ าเป็นต้อง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

 

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายมาตรการและวิธีการต่างๆ ท่ี
ฝุายบริหารน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าค าส่ังหรือวิธีการปฏิบัติต่าง  ๆท่ีฝุายบริหารก าหนดขึ้นไว้มีการ
ปฏิบัติตามและมีการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการท่ีจะจัดการกับความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้  กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กรและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  ได้แก่การอนุมัติการมอบอ านาจการตรวจทาน  การกระทบยอด  การสอบทาน      
ผลการด าเนินงานการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินและการแบ่งแยกอ านาจและหน้าท่ี เป็นต้น   
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บทที่ 2 
 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครล าปาง 

 
2.1 ด้านกายภาพ          

 2.1.1. ที่ต้ังของชุมชน 
 เทศบาลนครล าปาง มีชุมชนท้ังส้ิน 43 ชุมชน ซึ่งต้ังอยู่ใน 8 ต าบล ประกอบด้วย 

ต าบลเวียงเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 
1. ชุมชนสามดวงสามัคคี 
2. ชุมชนประตูม้า 
3. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา 
4. ชุมชนประตูตาล 
5. ชุมชนท่ามะโอ 
6. ชุมชนเจริญประเทศ 
7. ชุมชนช่างแต้ม 
8. ชุมชนแจ่งหัวริน 
9. ชุมชนจามเทวี 
10. ชุมชนศรีบุญโยง 
11. ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย 
12. ชุมชนก าแพงเมือง 
13. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง 
14. ชุมชนบ้านปงสนุก 

1. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา 
2. ชุมชนรถไฟนครล าปาง 
3. ชุมชนตรอกโรงไฟฟูาเก่า 
4. ชุมชนท่าคราวน้อย 
5. ชุมชนศรีบุญเรือง 
6. ชุมชนบ้านดงไชย 
7. ชุมชนสิงห์ชัย 
8. ชุมชนเจริญสุข 
9. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ(บางส่วน) 
10. ชุมชนนาก่วมเหนือ (บางส่วน) 
11. ชุมชนนาก่วมใต้ (บางส่วน) 

 
 

ต าบลพระบาท ต าบลหัวเวียง 
1. ชุมชนบ้านสนามบิน 
2. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี 
3. ชุมชนการเคหะนครล าปาง 
4. ชุมชนปุาขาม 2 
5. ชุมชนพระบาท-หนองหม ู
6. ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
7. ชุมชนศรีชุม-ปุาไผ่ 
8. ชุมชนถาวรสุข 

1. ชุมชนบ้านหัวเวียง 
2. ชุมชนปุาขาม 1 
3. ชุมชนศรีเกิด 
4. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ 
5. ชุมชนศรีชุม(บางส่วน) 
 

ต าบลบ่อแฮ้ว ต าบลพิชัย 
1. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1. ชุมชนบ้านหน้าค่าย 

ต าบลชมพู ต าบลสวนดอก 
1. ชุมชนศรีปงชัย 
2. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ(บางส่วน) 
3. ชุมชนนาก่วมเหนือ (บางส่วน) 
4. ชุมชนนาก่วมใต้  (บางส่วน 

1. โรงเรียนเทศบาล 4 
2. ชุมชนกาดกองต้าใต้ 
3. ชุมชนศรีชุม(บางส่วน) 
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 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลนครล าปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพื้นท่ีอยู่สูงจาก

ระดับน้ าทะเลโดยเฉล่ียประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบ และท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ า ต้ังอยู่บริเวณ
ตอนกลางของแอ่งกระทะ โดยมีพื้นท่ีทางด้านเหนือของแม่น้ าวัง มีระดับสูงกว่าพื้นดินด้านทิศใต้ และลาดเอียง
สู่แม่น้ าวัง ซึ่งไหลผ่านกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งพื้นท่ีเป็น  2 ฝ่ัง 
ฝ่ังซ้าย ประกอบด้วย ต าบลสวนดอก ต าบลหัวเวียง ต าบลสบตุ๋ย ต าบลชมพู ต าบลพิชัย และต าบล พระบาท  
ฝ่ังขวา ประกอบด้วย ต าบลเวียงเหนือ และต าบลบ่อแฮ้ว พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบดินตะกอนเก่าและท่ีระดับ
ตะกอนใหม่  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี  เหมาะแก่การเพาะปลูก 

เขตต าบลเวียงเหนือ และต าบลหัวเวียง ในอดีตเคยเป็นที่ต้ังเมืองเก่า คือ เมืองเขลางค์นคร รุ่นท่ี 1 – รุ่นท่ี3  
มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ปัจจุบันยังมีร่องรอยซากโบราณสถานให้เห็นท่ัวไป เช่น เจดีย์แนวก าแพงเมือง
โบราณ และคูเมืองเก่า เป็นต้น 

 
 2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 เนื่องจากพื้นท่ีของจังหวัดล าปางมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
เกือบตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก ช่วงท่ีมี
อากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม แต่ในบางปียังมีฝนตกในเดือนกันยายน
และเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงท่ีมีอากาศหนาวจัด คือ  
เดือนธันวาคม และ มกราคม 
 
2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง          

2.2.1 เขตการปกครอง  
เทศบาลนครล าปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมือง

ล าปาง ในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นท่ี 1 1.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 4 ต าบล คือ ต าบล   
สวนดอก ต าบลเวียงเหนือ ต าบลหัวเวียง และต าบลสบตุ๋ย  ในวันท่ี  24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีพระราช
กฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการปกครองของเทศบาลเมืองล าปางใหม่  ได้ขยายอาณาบริเวณของเทศบาล
เพิ่มข้ึนอีก 11.00 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นท่ีท้ังส้ิน 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีเพิ่มอีก 4 ต าบล 
คือ ต าบลบ่อแฮ้ว 1.40 ตารางกิโลเมตร ต าบลชมพู 4.04 ตารางกิโลเมตร ต าบลพระบาท 5.31 ตารางกิโลเมตร 
และต าบลพิชัย 0.2 5 ตารางกิโลเมตร และ เมื่อวันท่ี10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
เปล่ียนแปลงเทศบาลเมืองล าปางเป็นเทศบาลนครล าปาง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
116 ตอนท่ี 10 ก.) มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ครอบคลุมพื้นท่ี 8 ต าบล คือ 
4 ต าบลเดิม และบางส่วนของต าบลบ่อแฮ้ว บางส่วนของต าบลชมพู บางส่วนของต าบลพระบาท และบางส่วน
ของต าบลพิชัย รวมท้ังส้ิน 22.17 ตารางกิโลเมตร  
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 ตราสัญลักษณ์เทศบาลนครล าปาง 
 

  
 เทศบาลนครล าปาง ต้ังอยู่เลขท่ี 246 ถนนฉัตรไชย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1  สายพหลโยธิน ประมาณ  602 กิโลเมตร และ
ทางรถไฟ ประมาณ 625 กิโลเมตร มีจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดพะเยา 
 ทิศใต้   จังหวัดตาก  
 ทิศตะวันออก  จังหวัดแพร่  และจังหวัดสุโขทัย  
 ทิศตะวันตก  จังหวัดล าพูน  
 

 โดยมีพื้นท่ี 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่)  ครอบคลุม 8 ต าบล รายละเอียด  ดังนี้ 
 

อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครล าปาง 

พื้นท่ีท้ังต าบล 
(เดิม) 

รวมพื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

พื้นท่ีบางส่วนของต าบล 
(ใหม่) 

รวมพื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

1. สวนดอก 
2. เวียงเหนือ 
3. หัวเวียง 
4. สบตุ๋ย 

1.50 
3.40 
1.90 
4.37 

1. บ่อแฮ้ว 
2. ชมพู 
3. พระบาท 
4. พิชัย 

1.40 
4.04 
5.31 
0.25 

มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน  22.17  ตารางกิโลเมตร  (13,856.25 ไร่) 
  

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลพิชัย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลพระบาท  และต าบลพิชัย 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลบ่อแฮ้ว  และต าบลชมพู 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลพระบาท 

 

 เทศบาลนครล าปาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างในการบริหารงานองค์การเทศบาล         
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562) 

  องค์การเทศบาล  ประกอบด้วย  สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
1) สภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครล าปาง  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาจากการ

เลือกตั้งในพื้นท่ีเขตเทศบาล เทศบาลนครล าปางแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4  เขตเลือกตั้ง โดยก าหนดให้    
แต่ละเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้จ านวน 6 คน ดังนั้น สภาเทศบาลนครล าปาง จึงประกอบด้วย
สมาชิกจ านวน 24  คน มีวาระ 4  ปี บทบาทหน้าท่ีหลักของสภาเทศบาล คือ การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบ
ควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหาร ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ แต่งต้ังคณะกรรมการสามัญ
หรือวิสามัญประจ าสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าท่ีในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา
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เพื่อท าหน้าท่ีเปิดสภา และด าเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและ
รองประธานสภาแล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าส่ังแต่งต้ัง วาระของประธานสภาและรองประธานสภา     
มีอายุเท่ากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา 

2) นายกเทศมนตรี  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าท่ีควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ         
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบ     
ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  วางระเบียบเพื่อให้งานเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ัง          
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คนเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมายและอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน  

การแบ่งส่วนราชการเทศบาล 
     ในการปฏิบัติงานราชการ ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการเทศบาลนครล าปางประกอบไปด้วย 3 ส านัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย  1)  ส านักปลัดเทศบาล  
2)  ส านักการศึกษา 3)  ส านักการช่าง  4) กองวิชาการและแผนงาน 5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7) กองสวัสดิการสังคม 8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการพาณิชย์ ได้แก่ สถานธนานุบาล 
และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) 
  
2.3  วิสัยทัศน์ 
  “นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ าค่า” 
 
2.4  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม  
ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ  
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บทที่ 3  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
3.1 แนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง   
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและการพัฒนา  

     1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของเทศบาลนครล าปาง  
  2) ระบุปัจจัยเส่ียง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเส่ียง   
     3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียงจากการด าเนินงาน  
 4) จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่่ในระดับสูง (High) และสูงมาก                 
(Extreme) รวมท้ังปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยส าคัญ 
      5) ส่ือสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้  
    6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
  7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
                1) ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา 

      2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

3.2 กลไกลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  

1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง  ส่งเสริม
ให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง มีหน้าท่ีด าเนินการให้มีระบบการ     
บริหารจัดการความเส่ียง จัดท าแผนบริหารความเส่ียงรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการความเส่ียง รวมท้ังทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละส านัก/กอง ของเทศบาลนครล าปาง มีหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูล   
ท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ตามแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยง 

4. สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน 

5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

6. ทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

สนับสนุนข้อมูลเก่ียวข้อง 

 

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 

2. วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน
บริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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3.3 คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  เทศบาลนครล าปาง แต่งต้ังคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าท่ี ดังนี้  

1)  ปลัดเทศบาล      ประธานคณะท างาน 
  2)  รองปลัดเทศบาล      คณะท างาน 
  3)  หัวหน้าส านักปลัด      คณะท างาน 
  4)  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา     คณะท างาน  
  5)  ผู้อ านวยการส านักการช่าง     คณะท างาน 
  6)  ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
  7)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   คณะท างาน  
  8)  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะท างาน 
  9)  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    คณะท างาน 
  10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       คณะท างานและเลขานุการ 
 
  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

1)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บทที ่4 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

4.1 การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
 กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายยุทธศาสตร์ เป็น  
กระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ            
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมท้ังการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง โดยก าหนด  
แนวทางการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครล าปาง มีข้ันตอน  
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 1. ระบุความเสี่ยง 
  เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้     

ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 2. ประเมินความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง  โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส     

ท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 3. จัดการความเสี่ยง 
     เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเส่ียงท่ีสูง  

(High) และสูงมาก ( Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
นั้นกับประโยชน์ท่ีได้รับด้วย 

 4. รายงานและติดตามผล 
     เป็นการรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการท้ังหมด  

ตามล าดับให้ฝุายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
      เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจ าปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียง  

ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียง       
(Control Activity) ท่ีด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ    
(Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
            6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
           เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว ทางการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้นไป 
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4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. การระบุความเสี่ยง          
 เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้อง
ค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  
และเปูาหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเส่ียง” (Risk) 
“ปัจจัยเส่ียง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะด าเนินการ ระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม
 1.1 ความเสี่ยง (Risk)                                                                        
   หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและส่งผล      
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด  โอกาส
ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้
 1.2 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)       
       หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม ท้ังนี้ สาเหตุของ
ความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการความเส่ียงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียงพิจารณาได้จาก : 
     1) ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

6.การทบทวน
แผนการบริหาร 

ความเสี่ยง 

1. 
การระบุความ 

เสี่ยง 

5. 
การประเมินผล
การบริหารความ

เสี่ยง 

3.การจัดการ 
ความเสี่ยง 

4.การรายงาน 
และ 

ติดตามผล 

2.การประเมิน
ความเสี่ยง 
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     2) ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ  
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ี
กระบวนการท างาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น   
 1.3 ประเภทความเสี่ยง        
  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมาย  และ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณ์ภายนอก  ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์  หรือเกิด
จากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท าให้โครงการ
ขาดการยอมรับและไม่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง                  
  2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง  เนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ  เช่น  การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงาน         
ท่ีชัดเจน  หรือไม่มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากร     
ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น        
       3) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการ
วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ  และการเงิน
ดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการการจัดสรร
งบประมาณผิดหมวด /การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท  จึงต้องท าการโอนหรือเปล่ียนแปลงแก้ไข  เป็นต้น
       4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ  (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ  โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน เป็นต้น     
  การระบุความเส่ียงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด  
ความเสียหาย  และเสียโอกาส  ปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริง  เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์   
ในการหามาตรการลดความเส่ียงได้ในภายหลัง  ท้ังนี้ การระบุความเส่ียง  สามารถด าเนินการได้หลายวิธี  อาทิ  
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน  การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  การประชุม              
เชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย  การวิเคราะห์  การประเมิน  และการ
จัดระดับความเส่ียง  ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร การประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 2 ด้าน  : 
  1) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง  (Likelihood : L) คือ ความถ่ี หรือโอกาสท่ีเกิดขึ้น  ทุกวัน/ 
ทุกเดือน/ทุกป ียิ่งความถ่ีมากความเส่ียงจะยิ่งสูง 
  2) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงท่ีสร้างความเสียหายท้ังท่ีเป็นตัวเงิน ไม่เป็น 
ตัวเงิน  หรือช่ือเสียงขององค์กร  และท าให้เกิดความล้มเหลว  หรือโอกาสท่ีจะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจ ของ
องค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเส่ียงได้ก าหนดหลักเกณฑ์    
การให้คะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact: I) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถท าได้ท้ังการประเมินเชิงคุณภาพ
และ  เชิงปริมาณและเป็นการประเมินท้ังความเส่ียงท่ัวไป  (Inherent Risk) และความเส่ียงท่ีเหลืออยู่  
(Residual Risk) 
 
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) 
  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง  ได้แก่ ระดับโอกาส 
ท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เพื่อจัดล าดับความเส่ียง  และ
ออกแบบแนวทางการจัดการความเส่ียง ดังนี้ 
  - ก าหนดเหตุการณ์ความเส่ียง 
  - ประเมินความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยก าหนดระดับท่ีเหมาะสมกับ 
ประเด็นความเส่ียงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความส าคัญโดยพิจารณาจาก 
   (1) โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
   (2) ผลกระทบของความเส่ียง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ระดับใด 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ท่ีจะเกิดความเส่ียง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดเกือบทุก 
ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 
 

สูง 
 

1 ปี ไม่เกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือในกรณียกเว้น 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ก าหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 2.1 ด้านความส าเร็จ 

ระดับ ผลกระทบ ผลการด าเนินงาน 
5 สูงมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ 60 

4 สูง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 60-70 
3 ปานกลาง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 71-80 

2 น้อย ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 81-90 

1 น้อยมาก  ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ 90 
  
 2.2 ด้านงบประมาณและการเงิน (เฉพาะความเส่ียงท่ีได้รับงบประมาณในเทศบัญญัติฯ) 

ระดับ ผลกระทบ งบประมาณที่ได้รับให้ด าเนินการ 
ในเทศบัญญัติฯ 

5 สูงมาก มากกว่า 5,000,000 บาท 
4 สูง มากกว่า 250,000 – 5,000,000 บาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000-250,000 บาท 
2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก น้อยกว่า 10,000 บาท 

 
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D) 
  หมายถึง  สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ      
ปัจจัยเส่ียง  มีค่าเชิงปริมาณ  โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) กับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ  (โอกาส x ผลกระทบ ) หรือ D = L x I 
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
  ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆ x ความรุนแรงของ ผลกระทบ
(Likelihood x Impact) 
 
ตารางที ่3 แสดงระดับของความเส่ียง (Degree Of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)  15-25 

ความเส่ียงระดับสูง (High Risk: H) 9-14 
ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M) 4-8 
ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk) 1-3 

 
 
 



-17- 
 

 
ตารางที่ 4 การแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 
ในการแบ่ง 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

การยอมรับความเสี่ยง การแสดงสีสัญลักษณ์ 

ต่ า 
(Low) 

1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง ไม่ต้อง
ควบคุมความเส่ียง 

สีเขียว  

ปานกลาง 
(Medium) 

 
 
 

4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง 
ท่ีต้องไม่ให้ความเส่ียง
เคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ี
ยอมรับไม่ได้ 

สีเหลือง  

เส่ียงสูง 
(High) 

9-14 คะแนน ไม่สามารถยอมรับความเส่ียง 
ได้ มีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

สีส้ม  

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

 
 
 

15-25 คะแนน ไม่สามารถยอมรับความเส่ียง 
ได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ 
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ 
ได้ทันที โดยมีมาตรการลด 
ความเส่ียง และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสียง หรือ 
หลีกเล่ียงความเส่ียงเหล่านั้น 

สีแดง  

 
การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 เป็นการน าความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Map) 
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3. การจัดการความเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะท าให้
เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ี
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเส่ียง       
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ โดยมีทางเลือกท่ีจะจัดการกับความเส่ียงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้ 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ยอมรับความเส่ียง 

(Risk Retention) 

เป็นความเส่ียงท่ียอมรับให้มีความเส่ียงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเส่ียงสูงอาจ
ไม่คุ้มกับผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเส่ียงท่ีมีสาเหตุจากปัจจัย
ภายนอก ท่ีอยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ 

ควบคุม/ลดความเส่ียง    
(Risk Control) 

-เป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมท้ังโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายในและ
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน 
-เป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมท้ังโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและ
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ 

ถ่ายโ อนความเส่ียง         
(Risk Transference) 

เป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ ต้องด าเนินการถ่ายโอนความเส่ียงให้ผู้อื่น เช่น จ้าง
บุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเส่ียงเกี่ยวกับ 
-ความเส่ียงท่ีมีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเส่ียงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย 
-ความเส่ียงท่ีต้องด าเนินการในเรื่องท่ีไม่มีความช านาญ 
-ความเส่ียงท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีมีปริมาณมาก ในเวลาอันจ ากัด เป็นต้น 

หลีกเล่ียงความเส่ียง        
(Risk Avoidance) 

เป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วย
การยกเลิก/ปรับเปล่ียน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 
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 การควบคุม  (Control) หมายถึง  นโยบายแนวทาง  หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง  ๆ ซึ่งกระท าเพื่อ          
ลดความเส่ียง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1) การควบคุมเพื่อปูองกัน  (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก  เช่น  การอนุมัติ  การอนุญาต  การจัดโครงสร้างองค์กร                 
การแบ่งแยกหน้าท่ี การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น  เพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน  การวิเคราะห์  การยืนยันยอดการตรวจนับ  ตรวจรับ  การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 
 3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ  (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
 4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข  (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 

 
 

4. การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว  จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยมีเปูาหมายใน
การติดตามผล  คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง  รวมท้ังติดตาม  
ผลการจัดการความเส่ียงท่ีได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า  วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการ
ต่อไป หรือมีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน  และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝุายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ังนี ้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม หรืออาจท า 
Check List การติดตาม พร้อมท้ังก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  
เช่น ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน หรือทุกส้ินป ีเป็นต้น 
 2) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน 
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5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการ /คณะท างานบริหารความเส่ียง  จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลนคร ล าปาง  มีการบริหารจัดการความ
เส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ  ถูกต้อง  และมีประสิทธิผล  วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเส่ียงท่ี
ด าเนินการ  สามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริง  และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  หรือต้องจัดให้หา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม  เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ  อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
 

6. การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงในทุก
ขั้นตอน  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
5.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเส่ียง  
     1) คณะท างานการบริหารจัดการความเส่ียงระดับเทศบาล ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อน ามาด าเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้ 
 - เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2665) แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - เป็นโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักท่ีเทศบาลด าเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 
     2) ให้ส่วนราชการ (คณะท างานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก กิจกรรมตามภารกิจ
หน้าท่ี  โครงการ/กิจกรรมท่ีส าคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จเปูาหมายยุทธศาสตร์ และเป็น
โครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีสูง เพื่อให้คณะ ท างานบริหารจัดการความเส่ียงระดับเทศบาล  น ามา
วิเคราะห์จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 - ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : S) 
 - ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน ( Operational Risk : O) 
 - ความเส่ียงด้านการเงิน ( Financial Risk : F) 
  - ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk : C)        
ซึ่งท่ีประชุมคณะ ท างานการ บริหารความเส่ียง ได้ด าเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเส่ียง 
จัดล าดับความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี   
งบประมาณพ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
1.การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เบ้ียยังชีพความพิการ 
2. โครงการบริหารจัดการชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 
 
 
 

1. กิจกรรมในงานทันตกรรม  
2. กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน 
3. กิจกรรมการให้บริการในศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัดเทศบาล

นครล าปาง 
4. การเกิดโรคและการระบาดของโรคติดต่อท่ีมียุงลายเป็น

พาหนะ คือ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ซิกา 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
 5. การเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และการระบาดของ

โรคในพื้นท่ี 
6. การแจ้งให้ผู้ประกอบการมาด าเนินการต่อหรือรับ

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 

7. โครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy homeward) 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 

1. กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน ของส่วนส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนช่วงท่ีมีโรคระบาด Covid-
19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับ
ภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

1. การปรับปรุงซ่อมแซมระบบโครงสร้างอาคารล่าช้าอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ประกอบการและประชาชนท่ีมีใช้
บริการในตลาดเทศบาล 

2. การจัดท าข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดรายละเอียดแนวเขตทางสาธารณะท่ี
ชัดเจน ถูกต้อง ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. การเก็บขนกิ่งไม ้
2. กิจกรรมด้านการเงินและการจัดท ารายงานทางการเงินของ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
3. การจัดท าญัตติเข้าสู่การพิจารณาต่อสภา 
4. การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ 
5. การช ารุดของระบบเสียงตามสายชุมชน 
6. การยื่นค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบเงินอุดหนุน

กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
7. การจัดท างบทรัพย์สินและควบคุมดูแลทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
8. การให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน 
9. การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
10. การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีฐานข้อมูลกลาง 
12. การท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
13. การตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตเทศบาล (เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ) 
14. การขออนุญาตอาคาร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

15. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และธุรการของสถานีขนส่งฯ 
16. การจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่งฯ 
17. การรับค าขอและบริการข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตร

ประชาชน 

6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
 

- 

7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจ 

- 

 
5.2 การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ข้ันตอน (เป้าหมาย) 

1. การพัฒนาสังคมและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  

 

 

 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายสวัสดิการ
สังคม 
4. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

1. ชุมชนมีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 
3. องค์กรและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ข้ันตอน (เป้าหมาย) 

2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 
 
 

 

 

 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรคและฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี 
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการ
จัดการส่ิงแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ชุมชนและภาคีในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม        
2. ผู้ประกอบการมีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม     
3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน  และ
ประชาชน 

  

 

 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
นครล าปางให้มีการบริหารจัด
การศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน
เข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
3. ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน
และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน 

1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
2. ประชาชนได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรูแ้ละการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้                               
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
ทักษะด้านกีฬามีสุขภาพดี และมี
ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม 
ปรับภูมิทัศน์ เมืองและการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 

1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร 
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง 
2. บริหารจัดการและพัฒนาเมืองให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ระบบการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของ
เมืองอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมแม่น้ าวังอย่างเป็นระบบ 

1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นท่ี                            
2. การบริหารจัดการผังเมือง
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผังเมือง                             

3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมือง ได้รับการส่งเสริม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
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การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ข้ันตอน (เป้าหมาย) 

5. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ท างานขององค์กรให้ทันสมัย เป็น
ธรรม และโปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
รองรับวิทยาการสมัยใหม่ 

1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง                         
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และการธ ารงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรม 

1. พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดก
ทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นได้รับการพัฒนาฟื้นฟู และ
อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง                        
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการ
ท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
3. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง 

1. การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเช่ือมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน                   
2. เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
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 5.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
เยาวชนสตรีผู้สูงอายุคน
พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน 

1. การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ความพิการกรณีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ
หมดอาย/ุบัตรหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-การจัดท าข้อมูลการจัดท าบัตรคน
พิการของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นปัจจุบันต้อง
มีการส ารวจข้อมูลเป็นประจ า 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ข้อมูลการจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ
เป็นหน้าท่ีของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
2. ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและระงับจ่ายเงินคน
พิการได้ในระบบ 

12,710,400 ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม
(สัมมนา)กลุ่มเปูาหมายไม่ให้
ความส าคัญกับการตอบรับ
และการเข้ารับการอบรม
ตามโครงการบริหารจัดการ
ชุมชนมีความเส่ียงผิด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้อ านวยการกอง/
ส านักไม่เข้ารับการอบรม(สัมมนา)
และไม่ส่งผู้แทนท าให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมได้ตามระเบียบฯ 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
กลุ่มเปูาหมายคือ ประธานชุมชนซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกไม่เข้ารับการ
อบรมและไม่ส่งผู้แทนท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องด่ืมได้ตาม
ระเบียบฯ 

100,000 ด้านการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

3. กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
- สถานการณ์ปัญหาโควิด – 19 
- เลือกตั้งนายก/สท. 

50,000 ด้านการด าเนินงาน 

 

 



-28- 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน  
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี 
 

4..การติดเช้ือในสถาน
บริการ 
- การติดเช้ือโรค (Covid19) 
จากการฟุูงกระจายของ
ละอองฝอยท่ีเกิดจากการ
ให้บริการทันตกรรม เช่น 
การอุดฟัน, การขูดหินปูน 
-การติดเช้ือและ
ภาวะแทรกซ้อนหลังจาก
การรับบริการทันตกรรม 

-การบริการ 
ทันตกรรมบางประเภท เช่น การอุด
ฟัน และการขูดหินปูน ท าให้ 
เกิดละอองฝอย  
เส่ียงต่อการฟุูงกระจายของเช้ือโรค 
และขาดเครื่องดูดละอองฝอย 
-การท าความสะอาดเครื่องมือไม่
ถูกต้องและเหมาะสม 
- สภาวะและพยาธิสภาพของผู้ปุวย 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี 
 
 

5. การด าเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  ขั้นพื้นฐาน     
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
- ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ตามข้อก าหนดในการรักษาโรค
เบ้ืองต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านการด าเนินงาน 
 



-29- 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 
 

 
 
 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้าน การรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริม สุขภาพ  
ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน ทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี 
 

6. กิจกรรมการให้บริการใน
ศูนย์บริการกิจกรรมบ าบัด
เทศบาลนครล าปางขาด
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการด าเนินงาน 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น
ในการให้บริการ 
- สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมไม่ปลอดภัย
และยังไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการคือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการปัจจุบันมีเพียง
อาสาสมัคร 
- ผู้มารับบริการเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการอาจเส่ียงต่อการหกล้ม
และการเกิดอันตรายจากเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุและผู้
พิการไม่มารับบริการได้ครบตาม
แผนการบ าบัด 
- ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาล
บางรายยังไม่ทราบการบริการของ
ศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มารับบริการ 
 

-  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ความเส่ียงต่อการเกิดโรค
และการระบาดของ
โรคติดต่อท่ีมียุงลายเป็น
พาหะ คือโรคไข้เลือดออก, 
โรคชิคุนกุนยาโรคไข้ซิกา 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
1.วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคเส่ือมสภาพ 
   - รถยนต์ 1 คัน อายุการใช้งาน  
25 ปี (ซื้อเมื่อปีพ.ศ. 2538) 
   - เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 
6 เครื่อง อายุการใช้งาน 5-14 ปี (ซื้อ
เมื่อปีพ.ศ. 2548/4เครื่อง,2552/ 1
เครื่อง,2558/1เครื่อง) 
   - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV 1 
เครื่อง อายุการใช้งาน 21 ปี (ซื้อเมื่อ
ปี พ.ศ. 2542) 
2. พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ในการปูองกันและควบคุม
โรค มี 5 คน จ านวนน้อยไม่เพียงพอ
กับงานท่ีปฏิบัติ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน   ทุกกลุ่ม
วัยให้มี  สุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. เส่ียงต่อการเกิดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019และ
การระบาดของโรคในพื้นท่ี 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
1.มีจ านวนบุคลากรในงานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ 
      - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน  
      - พนักงานจ้างท่ัวไปและพนักงาน
ตามภารกิจ 6 คน (จากกรอบ
อัตราก าลัง 9 คน) ปฏิบัติงานธุรการ 1 
คน ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
-จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ใน
ประเทศไทย ต้ังแต่เดือนมีนาคม 
2563-ปัจจุบัน ยังไม่สามารถควบคุม
โรคให้สงบได้ 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี
การจัดการส่ิงแวดล้อมให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

 

9 .การแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
มาด าเนินการต่อหรือรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้งฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลในเอกสารแจ้ง
เตือนไม่ครบถ้วน 
- ขั้นตอนการแจ้งไม่มีระบบควบคุม
ตรวจสอบ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้ประกอบการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่
ชัดเจนและไม่สามารถติดต่อได้ 
- ระบบการจัดส่งเอกสารล่าช้า 

- ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน 
 
 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้นส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพด ี

10. ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงในเขต
เทศบาลนครล าปาง ได้รับ
บริการช่วยเหลือจาก
โครงการเทศบาลใส่ใจ 
(Happy home ward)
ล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการการช่วยเหลือ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-ขาดอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์จ าเป็น
ต่อการให้บริการ 
-รถยนต์กู้ชีพที่ให้บริการช ารุดหลาย
รายการ 
-ข้อมูลผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระบบรับแจ้ง
เหตุHelp Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 24 ช่ัวโมง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-เครือข่ายการท างานไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
-ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ท่ีขอรับความช่วยเหลือ
จากเทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ญาติหรือผู้ดูแลไม่ประสงค์ให้ผู้ท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงรับบริการตามโครงการ 
-ระบบเว็บไซต์ทีโอทีล่ม ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้ 

200,000 บาท ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก 
เยาวชนและประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ และกิจกรรม
เด็ก เยาวชน 

11. การด าเนินงานจัด
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานทุก
โครงการ/กิจกรรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส    
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องปรับแผนและวิธีการ
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
หลายกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการการเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว 

- ด้านการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษากีฬา
กิจกรรมเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลนคร
ล าปางให้มีการบริหารจัด
การศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 

12.การจัดการเรียนการสอน
ในช่วงท่ีมีโรคระบาด 
Covid-19 ของโรงเรียน
เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียนส่งผลให้ครูมี
ภาระงานมากขึ้น 
- ห้องเรียนคับแคบเมื่อใส่ table 
shield นักเรียนมองกระดานผ่าน
พลาสติกไม่ชัดเจน 
- โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
เนื่องจากมี table shield กั้นอยู ่
- โรงเรียนมีพื้นท่ีคับแคบเพิ่มความ
เส่ียงในจุดสัมผัสร่วม 
- การปรับเปล่ียนปฏิทินทางวิชาการ
ส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษา 

 ด้านการด าเนินงาน 
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   ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครอง 
เนื่องจากนักเรียนบางคนอยู่กับ ปูุ ย่า 
ตา ยาย  ท่ีอ่านหนังสือไม่ออก และ
ไม่เข้าถึงต่อเทคโนโลยี 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค พัฒนาตาม         
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร พัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 

13.การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบโครงสร้างอาคารล่าช้า
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการใน
ตลาดเทศบาล 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานออกแบบ 
ประมาณการราคา มีปริมาณงานมาก
ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ตามเวลาท่ี
ก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- โครงสร้างอาคารเก่าเส่ือมสภาพ ช ารุด 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค พัฒนาตาม         
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

1.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร พัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 

14. การจัดท าข้อมลูโครงการ
ก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 
โดยขาดรายละเอียดแนวเขต
ทางสาธารณะท่ีชัดเจนถูกต้อง 
ท าให้การด าเนินโครงการ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  ผู้บริหารมีนโยบายให้จัดท าโครงการ
ก่อสร้างเร่งด่วน 
- เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูล 
มีไม่เพียงพอ 
 

- ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

พัฒนากระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ                         
 

15. การถูกร้องเรียนจาก
ประชาชน เนื่องจากการ
ด าเนินการเก็บขนกิ่งไม้
ล่าช้า 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- บุคลากรพนักงานขับรถไม่
เพียงพอ 
- รถท่ีใช้ในการเก็บขน 
กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ท าให้เก็บขนกิ่ง
ไม้ได้ปริมาณน้อย และต้องเพิ่มรอบ
ในการเก็บขน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ประชาชนไม่คัดแยกขยะท่ัวไป
ออกจากการทิ้งกองกิ่งไม้ ใบไม ้
- มีการลักลอบท้ิงเศษวัสดุก่อสร้าง
รวมกับกิ่งไม้ ใบไม ้
- บริเวณท่ีท้ิงกิ่งไม้ ใบไม้ของ
ประชาชน ไม่มีความเหมาะสมกับ
การเก็บขน เช่น ไกลจากถนน 
บริเวณท่ีคับแคบ 
 

- ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง             
 

16.ความผิดพลาดในด้าน
การเงินและการจัดท า
รายงานทางการเงินท่ีอาจ
ส่งผลให้เกิดข้อทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบภายนอก 
(กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ 
เป็นบุคลากรด้านการสาธารณสุข และยัง
ขาดความรู้และประสบการณ์การบริหาร
จัดการด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ตามประกาศกองทุนฯ และ
แนวนโยบายการปฏิบัติและการปฏิบัติ
ยังเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านการสาธารณสุข 

- ด้านการเงิน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง             
 

17. การจัดท าญัตติเข้าสู่การ
พิจารณาต่อสภามี
ข้อผิดพลาด (ฝุายกิจการ
สภา) 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีของบางส านัก/กองขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าญัตติ
เข้าสู่สภา 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
- ข้อระเบียบกฎหมายหรือหนังสือส่ัง
การต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
เปล่ียนแปลง 

 

 

 

- ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ                         
 

18. การซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ
แล้วเสร็จไม่ทันความ
ต้องการใช้งานของผู้ใช้ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ขั้นตอนสายบังคับบัญชามีหลาย
ระดับ ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับ
การอนุมัติ 
- ระเบียบกฎหมายซึ่งในการจัดซื้อ/
จ้าง จะต้องท าให้ถูกระเบียบและ
ขั้นตอน กว่าจะได้รับการอนุมัติซื้อ/
จ้างจากผู้บริหาร ใช้เวลาหลายวัน  

ไม่มีผลกระทบ 
เพราะการซ่อม
บ ารุง
เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะ แต่
ละครั้งใช้
งบประมาณไม่สูง 

ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ                         
 

19. การช ารุดของระบบ
เสียงตามสายชุมชนเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
- ไม่มีบุคลากรด้านงานอิเลคทรอนิกส์
ท่ีมาดูแลระบบเสียงตามสายชุมชน 
- ขาดเครื่องมือในการท างาน 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
- วัสดุอุปกรณ์เสียงตามสายท่ีติดต้ัง
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ของชุมชนได้รับ
ความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศท่ี
แปรปรวนตามฤดูกาลและเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือการมีเจตนาในการ
ท าลายทรัพย์สิน 

 

- ด้านการด าเนินงาน 

 



-38- 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง             
 
 

20.การยื่นค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ไม่ครบถ้วน           
ไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน                    - 
เจ้าหน้าท่ีของบางส านัก/กองยื่นค าขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบเงิน
อุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณไม่ครบถ้วน                         
ไม่ถูกต้องตามแนวทางการจัดท าค าขอ
ต้ังงบประมาณ-ฐานข้อมูลท่ีใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก                   - 
แนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองไม่ชัดเจน 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

21.การจัดท างบทรัพย์สิน
และควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับหน่วยงาน 
(ส านักการศึกษา) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
- ปริมาณหน้าท่ีท่ีด าเนินการด้าน
ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบรายใหม่ 
จึงขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
 

- ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

   - ผู้รับผิดชอบด าเนินการลงระบบ  e-
laas ฐานข้อมูลงานทะเบียนทรัพย์สิน  
ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลง
ระบบ e-laas 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

22. มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบางตัวท าหน้าท่ีใน
การแจกหมายเลข IP 
Address แบบอัตโนมัติ 
(Dynamic Host 
Configuration : DHCP) 
เพิ่มเข้ามาในระบบท าให้เกิด
ปัญหาในการเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  มีผู้ใช้งานน าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเข้ามาใช้ในหน่วยงานโดย
ไม่ได้ปรับต้ังค่าให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) โจมตีและ
ปรับเปล่ียนการตั้งค่าของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใส พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

23. การด าเนินงานขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ล่าช้า 
(ส านักการช่าง) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

-  จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานท าให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ล่าช้า 

- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนต้องน ากลับไปแก้ไข  

- ด้านการด าเนินงาน 

 



-40- 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการท างานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส พร้อม
รองรับการเปล่ียนแปลง 
 
 

24. การด าเนินงานด้านการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างไม่สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
กระบวนการท างานในการจัดท าฐานข้อมูลมี
ความละเอียดซับซ้อนท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด เนื่องจากข้อมูลท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างมีจ านวนมากแปลงท่ีดินจ านวน 
30,064 แปลง ส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 36,878 
รายการ จึงท าให้การประเมินภาษีไม่
ครบถ้วน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 เป็นกฎหมายใหม่ และบังคับใช้ในการ
จัดเก็บภาษีประจ า พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เป็น
เจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ขาดความรู้
ความเข้าใจเพราะไม่มีแนวทางการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการท างานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลง 

25. ไม่มีฐานข้อมูลราคากลาง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
ราคาท่ีจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไป
ทิศทางเดียวกัน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
ราคามีการเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 

พัฒนากระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ 
 

26. งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนผิดคน ท าให้มีการ
น าบัตรฯ จากการท าผิดคนไป
ใช้ในทางทุจริต เจ้าของ
รายการท่ีแท้จริงเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีขาดความระมัดระวัง 
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร 
 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริตทางการ
ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

- ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ, 
ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเส่ียง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการท างานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลง 
 
 

27. การตัดแต่งต้นไม้ภายใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 
ตามค าร้องของประชาชน  
และหน่วยงานภาครัฐเกิด
ความล่าช้าประชาชนได้รับ
เดือดร้อน และไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
-  เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 
(เล่ือยยนต์)รถเครนตัดแต่งต้นไม้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรในการ
ปฏิบัติงานเช่น รถเครนไม่สามารถยื่น
เครนไปด าเนินการตัดแต่งต้นไม้ท่ีมี
ความสูงเกิน 12 เมตร  
- รถเครนตัดแต่งต้นไม้เกิดการช ารุด
ไม่สามารถปฏบิัติงานได้ตามปกติท า
ให้ด าเนินการเกิดความล่าช้า 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
- ประชาชนร้องขอด าเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้เร่งด่วนมีการตัดต้นไม้หลายจุด 
- บางพื้นท่ีเข้าด าเนินการมีสภาพ
การจราจรติดขัดพื้นท่ีคับแคบรถ
เครนเข้าไม่ถึงท าให้ด าเนินการเกิด
ความล่าช้า 
 

- ด้านการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ ประเภทความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการท างานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลง 
 
 

28. การขออนุญาตอาคาร 
ให้บริการ ไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
-  ไม่มีบุคลากรในสายวิชาชีพวิศวกรรม 
เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบแบบแปลน
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม 
ปัจจัยเส่ียงภายนอก 
- ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
ท าให้การยื่นค าร้องมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย 

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อรองรับ
วิทยาการสมัยใหม่ 

29. การปฏิบัติงานบางอย่าง 
(เช่น ด้านการเงิน ธุรการ) 
ยังล่าช้าและไม่เป็นตาม
ก าหนดระยะเวลา 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ี
ท าอยู่ในปัจจุบัน  

- ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการท างานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลง 
 

30. การจัดเก็บรายได้สถานี
ขนส่งฯ ได้ลดลง 

 

ปัจจัยภายนอก 
-สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ผู้ประกอบการ
ยกเลิกเส้นทางและลดจ านวนเท่ียววิ่ง 
- ผู้ประกอบการขอยกเลิกสัญญาเช่า 
- ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารบาง
คันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้ามา
ช าระค่าบริการการใช้สถานีท าให้
สถานีขนส่งฯ  

- ด้านการด าเนินงาน 
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5.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การจัดสวัสดิการ
ให้แก่เด็กเยาวชน
สตรีผู้สูงอายุคน
พิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

1. การจ่ายเงินเบ้ีย
ยังชีพความพิการ
กรณีบัตรประจ าตัว
คนพิการหมดอายุ/
บัตรหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-การจัดท าข้อมูลการจัดท าบัตร
คนพิการของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็น
ปัจจุบันต้องมีการส ารวจข้อมูล
เป็นประจ า 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ข้อมูลการจัดท าบัตรประจ าตัว
คนพิการเป็นหน้าท่ีของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
- ระบบสารสนเทศและการ
จัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลและ
ระงับจ่ายเงินคนพิการได้ในระบบ 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

4 5 20 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ
ตนเองตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.กิจกรรมการจัด
ฝึกอบรม(สัมมนา)
กลุ่มเปูาหมายไม่ให้
ความส าคัญกับการ
ตอบรับและการเข้า
รับการอบรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการชุมชนมีความ
เส่ียงผิดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และ
การเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้อ านวยการ
กอง/ส านักไม่เข้ารับการอบรม
(สัมมนา)และไม่ส่งผู้แทนท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องด่ืมได้ตาม
ระเบียบฯ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-กลุ่มเปูาหมายคือ ประธานชุมชน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เข้ารับ
การอบรมและไม่ส่งผู้แทนท าให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องด่ืมได้ตาม
ระเบียบฯ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

5 3 15 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริม สนับสนุน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3. กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไม่
เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์ปัญหาโควิด19 
- เลือกตั้งนายก/สท. 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1 2 2 ต่ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน  
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี 
 

4.การติดเช้ือใน
สถานบริการ 
- การติดเช้ือโรค 
(Covid19) จากการ
ฟุูงกระจายของ
ละอองฝอยท่ีเกิด
จากการให้บริการ
ทันตกรรม เช่น การ
อุดฟัน, การขูด
หินปูน 
-การติดเช้ือและ
ภาวะแทรกซ้อน
หลังจากการรับ
บริการทันตกรรม 

-การบริการ  
ทันตกรรมบางประเภท เช่น การ
อุดฟัน และการขูดหินปูน ท าให้ 
เกิดละอองฝอย  
เส่ียงต่อการฟุูงกระจายของเช้ือ
โรค 
และขาดเครื่องดูดละอองฝอย 
-การท าความสะอาดเครื่องมือไม่
ถูกต้องและเหมาะสม 
- สภาวะและพยาธิสภาพของ
ผู้ปุวย 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

5 5 25 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน 
 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการ
รักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี 

5. การด าเนินงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค  ขั้นพื้นฐาน ไม่
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลตามข้อก าหนดในการ
รักษาโรคเบ้ืองต้นและการให้
ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

5 4 20 

 

สูงมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน 
 

 
 
 
 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพด้านการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี 
 

6. กิจกรรมการ
ให้บริการใน
ศูนย์บริการ
กิจกรรมบ าบัด
เทศบาลนครล าปาง
ขาดประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ี
จ าเป็นในการให้บริการ 
- สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมไม่
ปลอดภัยและยังไม่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการคือผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการปัจจุบันมีเพียงอาสาสมัคร 
- ผู้มารับบริการเป็นกลุ่ม   
ผู้สูงอายุและผู้พิการอาจเส่ียงต่อ
การหกล้มและการเกิดอันตราย
จากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ด้านการ
ด าเนินงาน   

4 4 16 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุ
และผู้พิการไม่มารับบริการ
ได้ครบตามแผนการบ าบัด 
- ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
เขตเทศบาลบางรายยังไม่
ทราบการบริการของ
ศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มา
รับบริการ 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค 
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ความเส่ียงต่อการเกิด
โรคและการระบาดของ
โรคติดต่อท่ีมียุงลายเป็น
พาหะ คือโรคไข้เลือดออก, 
โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้ซิกา 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ควบคุมโรคเส่ือมสภาพ 
   - รถยนต์ 1 คัน อายุ
การใช้งาน 25 ปี  
   - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด
หมอกควัน 6 เครื่อง อายุ
การใช้งาน 5-14 ปี  
   - เครื่องพ่นสารเคมีชนิด 
ULV 1 เครื่อง อายุการใช้
งาน 21 ปี  
2. พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ในการปูองกัน
และควบคุมโรค มี 5 คน 
จ านวนน้อยไม่เพียงพอกับ
งานท่ีปฏิบัติ 
 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 16 
 

สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน 
 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพด้านการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค 
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน   ทุก
กลุ่มวัยให้มี  
สุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. เส่ียงต่อการเกิดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019
และการระบาดของโรคใน
พื้นท่ี 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.มีจ านวนบุคลากรในงาน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ ดังนี้ 
   - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน  
   - พนักงานจ้างท่ัวไป
และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 6 คน (จากกรอบ
อัตราก าลัง 9 คน) 
ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน 
ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.จากสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19) 
ในประเทศไทย ต้ังแต่
เดือนมีนาคม 2563-
ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ควบคุมโรคให้สงบได้ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 3   5 15 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน 

ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมี
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

 

9.การแจ้งให้
ผู้ประกอบการ 
มาด าเนินการต่อหรือรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้งฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลใน
เอกสารแจ้งเตือนไม่
ครบถ้วน 
- ขั้นตอนการแจ้งไม่มี
ระบบควบคุมตรวจสอบ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้ประกอบการให้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนและ
ไม่สามารถติดต่อได้ 
- ระบบการจัดส่งเอกสาร
ล่าช้า 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 3 12 สูง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน 
 
 
 

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพด้าน
การรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้นส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพด ี

10. ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 
ได้รับบริการช่วยเหลือ
จากโครงการเทศบาลใส่ใจ 
(Happy home ward)
ล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการการช่วยเหลือ 

ปัจจัยเส่ียงภายใน 
-ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ 
-รถยนต์กู้ชีพที่ให้บริการ
ช ารุดหลายรายการ 
-ข้อมูลผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงใน
ระบบรับแจ้งเหตุ Help 
Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
24 ช่ัวโมง 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-เครือข่ายการท างานไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
-ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท่ี
ขอรับความช่วยเหลือจาก
เทศบาลนครล าปาง ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 3 12 สูง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ญาติหรือผู้ดูแลไม่
ประสงค์ให้ผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงรับบริการตาม
โครงการ 
-ระบบเว็บไซต์ทีโอทีล่ม 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ท่ี
มีภาวะพึ่งพิงได้ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

ข้อ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุน เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน 

11.การด าเนินงานจัด
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ส่วนส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานทุก
โครงการ/กิจกรรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-
19) ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
ปรับแผนและวิธีการ
ด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมหลายกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
การเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 1.5 6 ปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษากีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน 

1. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนคร
ล าปางให้มีการ
บริหารจัด
การศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน 

12. การจัดการเรียนการ
สอนในช่วงท่ีมีโรคระบาด 
Covid-19 ของโรงเรียน
เทศบาล 3 (บุญทวงค์
อนุกูล) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- การประยุกต์ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนส่งผลให้ครูมีภาระ
งานมากขึ้น 
- ห้องเรียนคับแคบเมื่อใส่ 
table shield นักเรียน
มองกระดานผ่านพลาสติก
ไม่ชัดเจน 
- โต๊ะรับประทานอาหาร
ของนักเรียนไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนเนื่องจากมี 
table shield กั้นอยู่ 
- โรงเรียนมีพื้นท่ีคับแคบ
เพิ่มความเส่ียงในจุดสัมผัส
ร่วม 
- การปรับเปล่ียนปฏิทิน
ทางวิชาการส่งผลต่อการ
บริหารและจัดการศึกษา 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

2 1 2 ต่ า 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- การเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของผู้ปกครอง 
เนื่องจากนักเรียนบางคน
อยู่กับ ปูุ ย่า ตา ยาย  ท่ี
อ่านหนังสือไม่ออก และไม่
เข้าถึงต่อเทคโนโลยี 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
พัฒนาตาม         
ผังเมือง ปรับภูมิ
ทัศน์เมืองและการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร 
พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานพร้อม
รองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

13.การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบโครงสร้างอาคาร
ล่าช้าอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้ประกอบการ
และประชาชนท่ีมาใช้
บริการในตลาดเทศบาล 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานออกแบบ ประมาณการ
ราคา มีปริมาณงานมากไม่
สามารถจัดส่งข้อมูลได้ตาม
เวลาท่ีก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- โครงสร้างอาคารเก่า
เส่ือมสภาพ ช ารุด 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 4 16 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
พัฒนาตาม         
ผังเมือง ปรับภูมิ
ทัศน์เมืองและการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร 
พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานพร้อม
รองรับการ
เปล่ียนแปลง 

14. การจัดท าข้อมูล
โครงการก่อสร้างฯ บาง
โครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล โดย
ขาดรายละเอียดแนวเขต
ทางสาธารณะท่ีชัดเจน
ถูกต้อง ท าให้การด าเนิน
โครงการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผน 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  ผู้บริหารมีนโยบายให้
จัดท าโครงการก่อสร้าง
เร่งด่วน 
- เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูล 
มีไม่เพียงพอ 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 2 8 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ                         
 

15. การถูกร้องเรียนจาก
ประชาชน เนื่องจากการ
ด าเนินการเก็บขนกิ่งไม้
ล่าช้า 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรพนักงานขับรถ
ไม่เพียงพอ 
2. รถท่ีใช้ในการเก็บขน 
กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ท าให้
เก็บขนกิ่งไม้ได้ปริมาณ
น้อย และต้องเพิ่มรอบใน
การเก็บขน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ประชาชนไม่คัดแยก  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

5 5 25 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   ขยะท่ัวไปออกจากการทิ้ง
กองกิ่งไม้ ใบไม ้
2. มีการลักลอบท้ิงเศษวัสดุ
ก่อสร้างรวมกับกิ่งไม้ ใบไม ้
3. บริเวณท่ีท้ิงกิ่งไม้ ใบไม้
ของประชาชน ไม่มีความ
เหมาะสมกับการเก็บขน 
เช่น ไกลจากถนน บริเวณ
ท่ีคับแคบ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง             
 

16.ความผิดพลาดในด้าน
การเงินและการจัดท า
รายงานทางการเงินท่ีอาจ
ส่งผลให้เกิดข้อทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก 
(กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ เป็นบุคลากรด้าน
การสาธารณสุข และยังขาด
ความรู้และประสบการณ์
การบริหารจัดการด้านการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ตามประกาศกองทุนฯ 
และแนวนโยบายการ
ปฏิบัติและการปฏิบัติยัง
เป็นเจ้าหน้าท่ีด้านการ
สาธารณสุข 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

5 4 20 สูงมาก 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง             
 

17. การจัดท าญัตติเข้าสู่
การพิจารณาต่อสภามี
ข้อผิดพลาด (ฝุายกิจการ
สภา) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีของบาง
ส านัก/กองขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดท าญัตติ
เข้าสู่สภา 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ข้อระเบียบกฎหมายหรือ
หนังสือส่ังการต่างๆ มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
ระเบียบ 

4 4 16 สูงมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ                         
 

18. การซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่
ทันความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-ขั้นตอนสายบังคับบัญชา
มีหลายระดับ ต้องใช้
เวลานานกว่าจะได้รับการ
อนุมัติ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 2.5 10 สูง 



-59- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   -ระเบียบกฎหมายซึ่งใน
การจัดซื้อ/จ้าง จะต้องท า
ให้ถูกระเบียบและขั้นตอน 
กว่าจะได้รับการอนุมัติซื้อ/
จ้างจากผู้บริหาร ใช้เวลา
หลายวัน 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ                         
 

19. การช ารุดของระบบ
เสียงตามสายชุมชนเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ไม่มีบุคลากรด้านงาน
อิเลคทรอนิกส์ท่ีมาดูแล
ระบบเสียงตามสายชุมชน 
- ขาดเครื่องมือในการ
ท างาน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- วัสดุอุปกรณ์เสียงตาม
สายท่ีติดต้ังตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับ
ความเสียหายจากสภาพ 
ภูมิอากาศท่ีแปรปรวน
ตามฤดูกาลและเกิดจาก 
 

ด้านการ 
ด าเนินงาน 

5 2 10 สูง 



-60- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   อุบัติเหตุหรือการมีเจตนา
ในการท าลายทรัพย์สิน 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

 

 

 

 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง             

20.การยื่นค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ไม่ครบถ้วน           
ไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน                    
- เจ้าหน้าท่ีของบางส านัก/
กองยื่นค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณไม่ครบถ้วน                         
ไม่ถูกต้องตามแนวทางการ
จัดท าค าขอต้ังงบประมาณ 
-ฐานข้อมูลท่ีใช้ประกอบการ
พิจารณางบประมาณไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่
เป็นปัจจุบัน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก                   
- แนวทางการจัดท าค าขอ
ต้ังงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองไม่ชัดเจน 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 3 9 สูง 



-61- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรม และโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

21.การจัดท างบทรัพย์สิน
และควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับหน่วยงาน 
(ส านักการศึกษา) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
- ปริมาณหน้าท่ีท่ี
ด าเนินการด้านครุภัณฑ์มี
ปริมาณมาก 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมี
การเปล่ียนแปลงเป็น
ผู้รับผิดชอบรายใหม่ จึง
ขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน 
- ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ลงระบบ  e-laas
ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ทรัพย์สิน  ไม่มีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
ลงระบบ e-laas 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 3 9 สูง 



-62- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
 
 
 
 

1. ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาการท างาน
ขององค์กรให้
ทันสมัย เป็นธรรม 
และโปร่งใสพร้อม
รองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

22.มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบางตัวท าหน้าท่ี
ในการแจกหมายเลข IP 
Address แบบอัตโนมัติ 
(Dynamic Host 
Configuration:DHCP) 
เพิ่มเข้ามาในระบบท าให้
เกิดปัญหาในการเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ต 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  มีผู้ใช้งานน าอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเข้ามาใช้
ในหน่วยงานโดยไม่ได้
ปรับต้ังค่าให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) 
โจมตีและปรับเปล่ียนการ
ต้ังค่าของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 2 8 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

23. การด าเนินงานขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้า (ส านัก
การช่าง) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

- จ านวนบุคลากรมีไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ท าให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ล่าช้า 

- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบเอกสารประกอบ 

การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนต้องน ากลับไปแก้ไข 

  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 2 8 ปานกลาง 



-63- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

24. การด าเนินงานด้าน
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-กระบวนการท างานในการ
จัดท าฐานข้อมูลมีความ
ละเอียดซับซ้อนท าให้ไม่
สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด 
เนื่องจากข้อมูลท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างมีจ านวนมาก
แปลงท่ีดินจ านวน 30,064 
แปลง ส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 
36,878 รายการ จึงท าให้
การประเมินภาษีไม่
ครบถ้วน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 เป็น
กฎหมายใหม่ และบังคับใช้
ในการจัดเก็บภาษีประจ า 
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 2 8 ปานกลาง 



-64- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   ประชาชนผู้เป็นเจ้าของท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ขาด
ความรู้ความเข้าใจเพราะไม่
มีแนวทางการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ส่งผลให้การจัดเก็บ
ภาษีไม่ครบถ้วน 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 

25. ไม่มีฐานข้อมูลราคา
กลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-ราคาท่ีจัดซื้อ/จัดจ้างไม่
เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-ราคามีการเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจ 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 2 6 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ 
 

26. งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนผิดคน ท าให้มี
การน าบัตรฯ จากการท า
ผิดคนไปใช้ในทางทุจริต 
เจ้าของรายการท่ีแท้จริง
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ระมัดระวัง รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริต
ทางการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1 5 5 ปานกลาง 



-65- 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ 
 

26. งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนผิดคน ท าให้มี
การน าบัตรฯ จากการท า
ผิดคนไปใช้ในทางทุจริต 
เจ้าของรายการท่ีแท้จริง
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ระมัดระวัง รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริต
ทางการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1 5 5 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

27. การตัดแต่งต้นไม้
ภายในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง ตามค าร้องของ
ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐเกิดความล่าช้า
ประชาชนได้รับเดือดร้อน 
และไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่
เพียงพอ (เล่ือยยนต์) รถเครนตัด
แต่งต้นไม้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรในการปฏิบัติงาน
เช่น รถเครนไม่สามารถยื่น
เครนไปด าเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้ท่ีมีความสูงเกิน 12 ม. 
- รถเครนตัดแต่งต้นไม้เกิด
การช ารุดไม่สามารถ
ปฏบิัติงานได้ตามปกติท าให้
ด าเนินการเกิดความล่าช้า 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 1 4 ปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

   ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ประชาชนร้องขอด าเนินการ
ตัดแต่งต้นไม้เร่งด่วนมีการ
ตัดต้นไม้หลายจุด 
- บางพื้นท่ีเข้าด าเนินการมี
สภาพการจราจรติดขัดพื้นท่ี
คับแคบรถเครนเข้าไม่ถึงท า
ให้ด าเนินการเกิดความ
ล่าช้า 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

28. การขออนุญาตอาคาร 
ให้บริการ ไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  ไม่มีบุคลากรในสายวิชาชีพ
วิศวกรรม เพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบแบบแปลนตาม 
พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้รับบริการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารท าให้การยื่นค า
ร้องมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 1 4 ปานกลาง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับความเสี่ยง 
(ช่วงคะแนน) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อ
รองรับวิทยาการ
สมัยใหม่ 

29. การปฏิบัติงาน
บางอย่าง (เช่น ด้าน
การเงิน ธุรการ) ยังล่าช้า
และไม่เป็นตามก าหนด
ระยะเวลา 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
บุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบัน  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 1 4 ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ท างานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส 
พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

30. การจัดเก็บรายได้
สถานีขนส่งฯ ได้ลดลง 

 

ปัจจัยภายนอก 
-สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ผู้ประกอบการ
ยกเลิกเส้นทางและลด
จ านวนเท่ียววิ่ง 
- ผู้ประกอบการขอยกเลิก
สัญญาเช่า 
- ผู้ประกอบการเดินรถ
โดยสารบางคันไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไม่เข้ามา
ช าระค่าบริการการใช้สถานี
ท าให้สถานีขนส่งฯ  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 1 4 ปานกลาง 
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5.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง   

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ความพิการกรณีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ
หมดอาย/ุบัตรหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-การจัดท าข้อมูลการ
จัดท าบัตรคนพิการ
ของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็น
ปัจจุบันต้องมีการ
ส ารวจข้อมูลเป็น
ประจ า 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ข้อมูลการจัดท า
บัตรประจ าตัวคน
พิการเป็นหน้าท่ีของ
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

สูงมาก 
(20) 

ด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

  ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. จัดท าข้อมูลการจัดท าบัตร
ประจ าตัวคนพิการให้เป็นปัจจุบัน 
2. ตรวจสอบข้อมูลการท าบัตรพิการ
กรณีบัตรพิการหมดอายุเป็นประจ า    
ทุกเดือนหากพบว่าบัตรประจ าตัวคน
พิการหมดอายุให้คนพิการด าเนินการ  
ต่อบัตรฯหากไม่ด าเนินการให้ระงับ   
การจ่ายเงินคนพิการจนกว่าคนพิการ   
จะน าบัตรพิการมาแสดงตน 
3. ลงพื้นท่ีพูดคุยท าความเข้าใจช้ีแจง
ขั้นตอนการท าบัตรประจ าตัวพิการ
และตรวจสอบบัตรประจ าตัวคนพิการ
เป็นประจ าทุกปีในห้วงส้ิน
ปีงบประมาณ 

ต.ค.63-ก.ย.64 งานสังคม
สงเคราะห์ 
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 2. ระบบสารสนเทศ
และการจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและระงับ
จ่ายเงินคนพิการได้
ในระบบฯ 

      

2. กิจกรรมการจัด
ฝึกอบรม (สัมมนา)
กลุ่มเปูาหมายไม่ให้
ความส าคัญกับการตอบ
รับและการเข้ารับการ
อบรมตามโครงการบริหาร
จัดการชุมชนมีความเส่ียง
ผิดระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
กลุ่มเปูาหมายคือ 
ผู้อ านวยการกอง/
ส านักไม่เข้ารับการ
อบรม (สัมมนา) และ
ไม่ส่งผู้แทนท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารและอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืมได้
ตามระเบียบฯ 
 
 

สูงมาก 
(15) 

ด้านการ
ด าเนินงาน  
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. แจ้งหนังสือเวียนถึงกลุ่มเปูาหมาย
ให้ทราบวัตถุประสงค์และความส าคัญ
ของกิจกรรมโครงการฯ และความ
เสียหายต่อราชการท่ีจะเกิดขึ้น หากไม่
เข้ารับการอบรม (สัมมนา) หรือหากไม่ส่ง
ผู้แทนท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ได้ตามระเบียบฯ 
2. การฝึกอบรมทุกกิจกรรมโครงการฯ
ต้องก าหนดการช้ีแจงเสียหายต่อ
ราชการท่ีจะเกิดขึ้นหากกลุ่มเปูาหมาย
ไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือหากไม่ส่งผู้แทน 

ต.ค.63-ก.ย.64 งานพัฒนา
ชุมชน 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
กลุ่มเปูาหมายคือ 
ประธานชุมชนซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกไม่เข้า
รับการอบรมและไม่
ส่งผู้แทนท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารและอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืมได้
ตามระเบียบฯ 

3. กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์ปัญหา
โควิด – 19 
- เลือกตั้งนายก/สท. 

ต่ า 
(2) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
2. ใช้มาตรการปูองกันโควิด – 19  

ต.ค.63-ก.ย.64 งานส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม กอง
สวัสดิการสังคม 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

4. การติดเช้ือในสถาน
บริการ 
- การติดเช้ือโรค(Covid19)  
จากการฟุูงกระจายของ 
ละอองฝอยท่ีเกิดจาก
การให้บริการทันตกรรม 
เช่น การอุดฟัน, การขูด
หินปูน 
- การติดเช้ือและ
ภาวะแทรกซ้อน
หลังจากการรับบริการ
ทันตกรรม 

-  การบริการทันตกรรม 
บางประเภท เช่น การ
อุดฟัน และการขูด
หินปูนท าให้เกิด
ละอองฝอย เส่ียงต่อ
การฟุูงกระจายของ
เช้ือโรคและขาด
เครื่องขูดละอองฝอย 
- การท าความสะอาด
เครื่องมือไม่ถูกต้อง
และเหมาะสม 
- สภาวะและพยาธิ
สภาพของผู้ปุวย 

สูงมาก 
(25) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 
 

1. ควบคุมการท าความสะอาดและการ 
ฆ่าเช้ือโรคของเครื่องมือและวัสดุ 
ทันตกรรม 
2. ซักประวัติและการคัดกรองผู้ปุวย
ก่อนรับบริการทันตกรรม 
3. การจัดท าแผนและจัดซื้อเครื่องดูด 
ละอองฝอย   

ต.ค.63-ก.ย.64 งานทันตกรรม 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 

5. การด าเนินงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้น
พื้นฐานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ไม่มีผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 

สูงมาก 
(20) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 
 

1.ท าหนังสือขอให้งานเวชกรรมสังคม 
รพ.ล าปาง ด าเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน แก่เด็ก
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
2.ท าหนังสือหารือกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพื่อ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีการด าเนินงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน   

ก.พ.-ก.ย. 64 งานปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลตาม
ข้อก าหนดในการ
รักษาโรคเบ้ืองต้น
และการให้ภูมิคุ้มกัน
โรค พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ให้พยาบาลวิชาชีพสังกัดเทศบาลนคร
ล าปาง 

 
 
 
 

 

6. กิจกรรมการ
ให้บริการในศูนย์บริการ
กิจกรรมบ าบัดเทศบาล
นครล าปาง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  ขาดครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ท่ีจ าเป็นใน
การให้บริการ 
- สถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมไม่ปลอดภัย
และยังไม่เหมาะสม
กับผู้รับบริการคือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ี
ช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการปัจจุบัน 

สูง 
(16) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. ด าเนินการจัดท ารายการครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นเข้าแผนพัฒนา
เทศบาล 
2. ด าเนินการประสานส านักการช่าง
ประมาณการออกแบบสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภัยและเข้า
แผนพัฒนาเทศบาล 
3. ด าเนินการแจ้งงานบุคลากรเพื่อ
เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีช่วยงาน
ประจ าศูนย์บริการฯ 
4. ท าแผนการรักษาบ าบัดรายบุคคล
และจัดท าแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

ต.ค. 63-ก.ย. 64 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มีเพียงอาสาสมัคร 
- ผู้มารับบริการเป็น
กลุ่ม ผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการอาจเส่ียงต่อ
การหกล้มและการ
เกิดอันตรายจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้รับบริการ คือ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ไม่มารับบริการได้
ครบตามแผนการ
บ าบัด 
- ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
เขตเทศบาลบางรายยังไม่
ทราบการบริการของ
ศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มา
รับบริการ 
 
 

และขอเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพหรือ
เครื่องมือช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไว้ประจ า
ศูนย์บริการฯ 
5. ด าเนินการจัดท าบัตรนัดและ
ก าหนดวันมารับบริการให้แก่ผู้มารับ
บริการ 
6. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลรับทราบ 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

7. ความเส่ียงต่อการเกิด
โรคและการระบาดของ
โรคติดต่อท่ีมียุงลายเป็น
พาหะ คือโรคไข้เลือดออก, 
โรคชิคุนกุนยา,  
โรคไข้ซิกา 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคเส่ือมสภาพ 
   - รถยนต์ 1 คัน 
อายุการใช้งาน 25 ปี 
   - เครื่องพน่สารเคมี
ชนิดหมอกควัน 6 เครื่อง 
อายุการใช้งาน 5-14 ปี  
   - เครื่องพน่สารเคมี
ชนิด ULV 1 เครื่อง
อายุการใช้งาน 21 ปี 
2. พนักงานจ้างท่ี
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
ในการปูองกันและ
ควบคุมโรค มี 5 คน 
จ านวนน้อยไม่เพียงพอ
กับงานท่ีปฏิบัติ 

สูงมาก 
 (16) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

 

1. ขออัตราก าลังพนักงานจ้างทีม
ปฏิบัติงานภาคสนามเพิ่ม 2 คน 
2. ขอซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV 
เพิ่ม 1 เครื่อง 
3. จัดท าโครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ า
ยุงลายเพื่อปูองกันโรคติดต่อท่ีมียุงลาย
เป็นพาหะ 

ก.พ. - ก.ย. 64 งานปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

8. ความเส่ียงต่อการเกิด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และการระบาด
ของโรคในพื้นท่ี 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. มีจ านวนบุคลากร
ในงานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ดังนี ้
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน  
- พนักงานจ้างท่ัวไป
และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 6 คน (จาก
กรอบอัตราก าลัง 9 คน) 
ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน 
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
5 คน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1.จากสถานการณ์
การระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID19) ใน
ประเทศไทย ต้ังแต่
เดือนมีนาคม 2563-
ปัจจุบันยังไม่สามารถ 
ควบคุมโรคให้สงบได้ 

สูงมาก 
(15) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 
 

1. ระดมก าลังคนและทรัพยากรในกอง
สาธารณสุขฯ /เทศบาลนครล าปาง       
ร่วมด าเนินการปูองกันและควบคุมโรค 
2. จัดท าโครงการเตรียม   ความ
พร้อมรับสถานการณ์การระบาด
โรคติดต่อในพื้นท่ี   (โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019) 
 

ก.พ. - ก.ย. 64 งานปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อได้ 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. การแจ้งให้
ผู้ประกอบการ 
มาด าเนินการต่อหรือ  
รับใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจ้งฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีกรอก
ข้อมูลในเอกสารแจ้ง
เตือนไม่ครบถ้วน 
- ขั้นตอนการแจ้ง 
ไม่มีระบบควบคุม
ตรวจสอบ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้ประกอบการให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่
ชัดเจน และไม่
สามารถติดต่อได้ 
- ระบบการจัดส่ง
เอกสารล่าช้า 
 
 

สูง 
(12) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลการ
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุมและ
ครบถ้วน 
2. จัดท าทะเบียนคุมการแจ้งข้อมูล
และจัดท าแบบตอบรับการแจ้งข้อมูล 
3. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบ
การจัดส่งเอกสาร 

ต.ค. 63 -ก.ย. 64 งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

10. ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงใน
เขตเทศบาลนครล าปาง 
ได้รับบริการช่วยเหลือ
จากโครงการเทศบาล 
ใส่ใจ (Happy home 
ward) ล่าช้า ไม่ทันต่อ
ความต้องการการ
ช่วยเหลือ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ขาดอุปกรณ์ทาง
การแพทยท่ี์จ าเป็นต่อ
การให้บริการ 
- รถยนต์กู้ชีพที่
ให้บริการช ารุดหลาย
รายการ 
- ข้อมูลผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงในระบบรับแจ้ง
เหตุ Help Call 
Center ไม่เป็นปัจจุบัน 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
มีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 24 ช่ัวโมง 

สูง 
(12) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ 
2. ด าเนินการแจ้งซ่อมรถยนต์กู้ชีพ
รายการท่ีช ารุด 
3. ปรับปรุงข้อมูลผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงใน
ระบบรับแจ้งเหตุ Help Call Center 
ให้เป็นปัจจุบัน 
4. ขออนุมัติเจ้าหน้าท่ีต่างสังกัดมา
ช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 
5. ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-เครือข่ายการท างาน
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
-ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงต้อง
ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ท่ีขอรับความ

   1. ขอความร่วมมือ และประสานงาน
กับเครือข่ายการท างานต่างๆ 
2. ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงเป็นผู้ท่ีขอรับความช่วยเหลือ
จากเทศบาลนครล าปาง โดย
ประสานงานกับกองสวัสดิการสังคม 
3. ลงเย่ียมบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่วยเหลือจาก
เทศบาลนครล าปาง 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ญาติหรือผู้ดูแลไม่
ประสงค์ให้ผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงรับบริการตาม
โครงการ 
-ระบบเว็บไซต์ทีโอที
ล่ม ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงได้ 

ของญาติหรือผู้ดูแลต่อการด าเนินงาน
โครงการนี ้
4. ประสานงานผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  
ทีโอทีให้แก้ไขและใช้งานได้ปกติ 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

11. การด าเนินงานจัด
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ส่วนส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานทุก
โครงการ/กิจกรรม 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ท า
ให้มีความจ าเป็นต้อง
ปรับแผนและวิธีการ
ด าเนินงานตาม
โครงการและ
กิจกรรมหลาย
กิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการการเฝูา
ระวังการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว 

ปานกลาง 
(6) 

ด้านการ
ด าเนินงาน  

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. ปรับเปล่ียน/ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานรองรับ
ความเส่ียง เพื่อควบคุมความเส่ียง 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ส่วนส่งเสริม
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส านักการศึกษา 

12. การจัดการเรียนการ
สอนในช่วงท่ีมีโรค
ระบาด   Covid-19         
ของโรงเรียนเทศบาล 3           
(บุญทวงค์อนุกูล) 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- การประยุกต์ใช้
รูปแบบการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
ส่งผลให้ครูมีภาระงาน
มากขึ้น 
- ห้องเรียนคับแคบ 
เมื่อใส่ table shield 

ต่ า 
(2) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ยอมรับ 
ความเส่ียง 

1. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19          
2. จัดครูเวรประจ าวันในการคัดกรอง
เด็กอย่างเคร่งครัด 
3. จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิและสบู่
เหลวในการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ใน
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

โรงเรียน
เทศบาล 3 (บุญ
ทวงค์อนุกูล) 
ส านักการศึกษา 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนมองกระดาน
ผ่านพลาสติกไม่ชัดเจน 
- โต๊ะรับประทาน
อาหารของนักเรียน
ไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนเนื่องจากมี 
table shield กั้นอยู่ 
- โรงเรียนมีพื้นท่ีคับ
แคบเพิ่มความเส่ียง
ในจุดสัมผัสร่วม 
- การปรับเปล่ียน
ปฏิทินทางวิชาการ
ส่งผลต่อการบริหาร
และจัดการศึกษา 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- การเรียนออนไลน์
ของนักเรียนขึ้นอยู่
กับความพร้อมของ
ผู้ปกครอง เนื่องจาก
นักเรียนบางคนอยู่
กับ ปูุ ย่า ตา ยาย  ท่ี

4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันตนเองให้กับนักเรียนเรื่อง
โรค Covid-19 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อ่านหนังสือไม่ออก 
และไม่เข้าถึงต่อ
เทคโนโลยี 

13. การปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
โครงสร้างอาคารล่าช้า 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ในตลาดเทศบาล 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบประมาณ
การราคา มีปริมาณ
งานมาก ไม่สามารถ
จัดส่งข้อมูลได้ตาม
เวลาท่ีก าหนด  
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
โครงสร้างอาคารเก่า
เส่ือมสภาพช ารุด  

สูงมาก 
(16) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความช านาญ
ตรวจเช็คระบบโครงสร้างอาคาร ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. มีการประชุมหารือแนวทางการ
ปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกันระหว่างกอง
สาธารณสุขฯ และส านักการช่าง 

30 ก.ย. 64 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

14. การจัดท าข้อมูล
โครงการก่อสร้างฯ  
บางโครงการเพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาล 
โดยขาดรายละเอียด
แนวเขตทางสาธารณะท่ี
ชัดเจนถูกต้อง ท าให้การ

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  ผู้บริหารมีนโยบาย
ให้จัดท าโครงการ
ก่อสร้างเร่งด่วน 
- เจ้าหน้าท่ีส ารวจ
ข้อมูลมีไม่เพียงพอ 
 

ปานกลาง 
(8) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
 

 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. มีการออกส ารวจ จัดเก็บข้อมูล
โครงการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า 
2. เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีส ารวจทีม
ส ารวจ โดยการจ้างเหมา 1 คน 1 
สัญญา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินโครงการล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน 

 
 

15. การถูกร้องเรียนจาก
ประชาชนเนื่องจากการ
ด าเนินการเก็บขนกิ่งไม้
ล่าช้า  

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. บุคลากรพนักงาน
ขับรถไม่เพียงพอ 
2. รถท่ีใช้ในการเก็บขน 
กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม 
ท าให้เก็บขนกิ่งไม้ได้
ปริมาณน้อย และต้อง
เพิ่มรอบในการเก็บขน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. ประชาชนไม่คัด
แยกขยะท่ัวไปออก
จากการทิ้งกองกิ่งไม้ 
ใบไม้ 
2. มีการลักลอบท้ิง
เศษวัสดุก่อสร้างรวม
กับกิ่งไม้ ใบไม ้
3. บริเวณท่ีท้ิงกิ่งไม้ 
ใบไม้ของประชาชน 
ไม่มีความเหมาะสม

สูงมาก 
(25) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. ขออัตราก าลังพนักงานขับรถเพิ่ม 
จ านวน 4 คน 
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก
เทท้าย และรถเครน เพื่อให้ง่ายต่อการ
เก็บขนกิ่งไม้ และถุง Big Bag อีกท้ัง
ช่วยให้สะดวกในการเทกิ่งไม้ ท าให้ลด
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเทกองกิ่งไม้ 
3. ประชาสัมพันธ์การทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้ 
โดยให้คัดแยกออกจากขยะประเภทอื่น 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานรักษา 
ความสะอาด 
กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กับการเก็บขน เช่น 
ไกลจากถนน บริเวณ
ท่ีคับแคบ 

16. ความผิดพลาดใน
ด้านการเงินและการ
จัดท ารายงานทางการ
เงินท่ีอาจส่งผลให้เกิดข้อ
ทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ ยังขาด
ความรู้ ประสบการณ์ 
และเช่ียวชาญการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของกองทุนฯ 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ตามประกาศ
กองทุนฯ และ
แนวนโยบายการ
ปฏิบัติและการปฏิบัติ
ยังเป็นเจ้าหน้าท่ีด้าน
สาธารณสุข 
 

สูงมาก 
(20) 

ด้านการเงิน 

 

 

 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง  

 

1. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้
ความสามารถ เช่ียวชาญการบริหาร
จัดการด้านเงิน เพื่อก ากับ ดูแล 
ติดตาม กองทุนฯ 
2. รายงานการเงินกองทุนฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบการจัดท าการเงินและบัญชี 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ร่วมการ
อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ หรือการบริหาร
จัดการด้านการเงินในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพเทศบาล
นครล าปาง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

17. จัดท าญัตติเข้าสู่การ
พิจารณาต่อสภามี
ข้อผิดพลาด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีของบาง
ส านัก/กองขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าญัตติเข้า
สู่สภา 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ข้อระเบียบ
กฎหมายหรือหนังสือ
ส่ังการต่างๆ มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
เปล่ียนแปลง 

สูงมาก 
(16) 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
ระเบียบ 

 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของญัตติ ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีของ แต่ละ
ส านัก/กอง รวมถึงเจ้าหน้าท่ีนิติกร 
เพื่อท าหน้าท่ี ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักการและเหตุผล 
รวมถึงการอ้างอิงระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือส่ังการต่างๆ ก่อนเสนอ
ผู้บริหารลงนาม 
2.  ส่งให้เลขานุการสภาตรวจสอบ
ก่อนน าส่งประธานสภา พิจารณา
วินิจฉัยบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝุายกิจการสภา  
 
 
 

18.  การซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่
ทันความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้ 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ขั้นตอนสายบังคับ
บัญชามีหลายระดับ 
ต้องใช้เวลานานกว่า
จะได้รับการอนุมัติ 
- ระเบียบกฎหมาย
ซึ่งในการจัดซื้อ/จ้าง 

สูง 
(10) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. จัดท าระบบติดตามผลการอนุมัติ
ของผู้บริหารกับกองคลัง 
 2. ในระหว่างรอการอนุมัติจาก
ผู้บริหารมอบหมายหน้าท่ีให้ช่างซ่อม
เตรียมความพร้อมไว้ 
3. หลังได้รับแจ้งจากกองคลังว่า
ผู้บริหารอนุมัติแล้ว จะด าเนินการซ่อม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศูนย์
เครื่องจักรกล 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 จะต้องท าให้ถูก
ระเบียบและขั้นตอน  
กว่าจะได้รับ การ
อนุมัติซื้อ/จ้างจาก
ผู้บริหาร ใช้เวลา
หลายวัน 

บ ารุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 

19. การช ารุดของระบบ
เสียงตามสายชุมชนเกิด
บ่อยครั้ง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน           
- ไม่มีบุคลากรด้าน
งานอิเลคทรอนิกส์
ท่ีมาดูแลระบบเสียง
ตามชุมชน                     
- ขาดเครื่องมือใน   
การท างาน                     
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก                      
- วัสดุอุปกรณ์ระบบ
เสียงตามสายท่ีติดต้ัง
ตามสถานท่ีต่าง ๆ   
ของชุมชนได้รับความ
เสียหายจากสภาพ
ภูมิอากาศท่ีแปรปรวน 
ตามฤดูกาลและเกิด

 สูง 
(10) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ถ่ายโอน    
ความเส่ียง 

-  จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายชุมชน 

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งาน
ประชาสัมพันธ์          
ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จากอุบัติเหตุหรือการ
มีเจตนาท าลาย
ทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ีอยู่ใกล้
กับจุด 

20. การยื่นค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน                
- เจ้าหน้าท่ีของบาง
ส านัก/กองยื่นค าขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงินอุดหนุน 
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้องตามแนวทาง 
การจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณ 
-  ฐานข้อมูลท่ีใช้
ประกอบการพิจารณา
งบประมาณไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน  
 

สูง 
(9) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ควบคุม/               
ลดความเส่ียง 

1. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใน
การยื่นค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบเงินอุดหนุนด าเนินการให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการยื่นค าขอต้ัง
งบประมาณ ต้องเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้อง                                                       
2. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
จัดท าฐานข้อมูลท่ีใช้ประกอบการ
พิจารณางบประมาณให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน    
3. มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ           
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการจัดท า 
ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบเงินอุดหนุน                                        

ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

งานจัดท า
งบประมาณ 

ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- แนวทางการจัดท า            
ค าขอต้ังงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองไม่ชัดเจน       

4. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ภายนอกหน่วยงาน เช่น จังหวัดล าปาง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก
งบประมาณ ฯลฯ เมื่อมีข้อสงสัย 

21. การจัดท างบ
ทรัพย์สินและ
ควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- ข้อจ ากัดด้าน
บุคลากร 
- ปริมาณหน้าท่ีท่ี
ด าเนินการด้าน
ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก 
- เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบมีการ
เปล่ียนแปลงเป็น
ผู้รับผิดชอบรายใหม่ 
จึงขาดข้อมูลต่อเนื่อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
- ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการลงระบบ  
e-laas ฐานข้อมูล
งานทะเบียน

สูง 
(9) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 
 

ควบคุม/               
ลดความเส่ียง 

1. รายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเอกสารให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. จัดท าการบันทึกงบทรัพย์สินและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงกันท้ังของหน่วยงานและฐานข้อมูล
ระบบ e-laas จากงานทะเบียน
ทรัพย์สิน กองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน 
3. มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติใน
เรื่องของการจัดท างบทรัพย์สินให้
ชัดเจน โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างถูกต้องเป็นระบบและ
มีการประชุมผู้รับผิดชอบถึงแนวทาง
ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในกระบวนการ
จัดท าท่ีตรงกัน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยให้มีแนวทางให้ยึดถือ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 งานธุรการ 
ส านักการศึกษา 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพย์สิน  ไม่มีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อน
การลงระบบ e-laas 
 
 
 
 

ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
4. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ในด้านทะเบียนทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบโดยการให้อบรมหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย ระเบียบฯ 
ต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. ให้ความส าคัญในการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยเพิ่มบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในด้านนี้ อีก 1 อัตรา 

22. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบางตัวท า
หน้าท่ีในการแจก
หมายเลข IP Address 
แบบอัตโนมัติ 
(Dynamic Host  
Configuration:DHCP) 
เพิ่มเข้ามาในระบบท าให้
เกิดปญัหาในการเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ต 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน          
- มีผู้ใช้งานน าอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเข้า
มาใช้ในหน่วยงาน
โดยไม่ได้ปรับต้ังค่าให้
เหมาะสมกบัหน่วยงาน             
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
 - ถูกผู้ไม่หวังดี(Hacker)  
โจมดีและปรับเปล่ียน
การตั้งค่าของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 

ปานกลาง                  
(8) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ควบคุม/      
ลดความเส่ียง 

-ประสานทุกส านัก/กองในกรณีท่ีจะ
น าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเข้ามาใช้
ในหน่วยงานให้แจ้งงานจัดการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจะได้
ด าเนินการปรับต้ังค่าให้เหมาะสมต่อ
การใช้งาน   
- ต้ังรหัสผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบไร้สาย (Access Point) ให้ยาก
ต่อการคาดเดา   

ต.ค. 63- กย. 64 งานจัดการและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ    
ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

23. การด าเนินงานขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้า 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

- จ านวนบุคลากรมี
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานท าให้
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ล่าช้า 
- การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนต้องน า
กลับไปแก้ไข 

ปานกลาง 
(8) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

1. วางขั้นตอนกระบวนการท างาน 
อย่างเป็นระบบ และขอก าหนด
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเพิ่มโดย
ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช/ีต าแหน่งพนักงานจ้าง หรือ 
จ้างเหมาบุคคลช่วยการปฏิบัติงาน 
2. ประสานงาน แจ้งก าชับให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการเบิกให้เรียบร้อย
ก่อนส่งให้เจ้าหน้าท่ีงานการเงินฯ 
ด าเนินการ 

ตค. 63–กย. 64 งานการเงินและ
บัญช(ีส านัก) 

ฝุายบริหารงานทั่วไป 
ส านักการช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

24. การด าเนินงานด้าน
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-กระบวนการท างาน
ในการจัดท าฐานข้อมูล
มีความละเอียด
ซับซ้อนท าให้ไม่
สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาท่ี

ปานกลาง 

(8) 
ด้านการ

ด าเนินงาน 
ควบคุม/ 

ลดความเส่ียง 
1. ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนให้เป็นไปตามเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

2. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน 
เรื่อง พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ต.ค.64-ก.ย.64 
 
 

มี.ค.64-เม.ย.
64. 

 
ต.ค.64-ก.ย.64 
 

-งานจัดเก็บภาษี 
-งานจัดเก็บภาษี 
-งานแผนท่ีภาษี 
-งานบริการข้อมูล 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานเร่งรัดรายได้ 
-งานพัฒนา
รายได้ 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนด เนื่องจาก
ข้อมูลท่ีดินและส่ิง
ปลุกสร้างมีจ านวน
มากแปลงท่ีดิน
จ านวน 30,064 
แปลง ส่ิงปลูกสร้าง 
จ านวน 36,878 
รายการ จึงท าให้การ
ประเมินภาษีไม่
ครบถ้วน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 เป็นกฎหมาย
ใหม่ และบังคับใช้ใน
การจัดเก็บภาษี
ประจ า พ.ศ. 2563 
เป็นปีแรก เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้เป็น
เจ้าของท่ีดินและ 

พ.ศ. 2562 รับทราบ เพื่อให้ประชาชน
เข้ามาช าระภาษี ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่ิงปลูกสร้าง  
ขาดความรู้ความ
เข้าใจเพราะไม่มี 
แนวทางการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ส่งผลให้การ
จัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน 

25. ไม่มีฐานข้อมูลราคา
กลาง 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-ราคาท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
-ราคามีการ
เปล่ียนแปลงไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 

ปานกลาง 
(6) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. จัดท าฐานข้อมูลราคากลาง 
2. มีการอัพเดทข้อมูลราคากลางให้
เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานพัสุด 

26.การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนผิดคน ท าให้
มีการน าบัตรฯ จาก
การท าผิดคนไปใช้
ในทางทุจริต เจ้าของ
รายการท่ีแท้จริงเกิด
ความเดือดร้อน
เสียหาย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เจ้าหน้าท่ีขาด
ความระมัดระวัง 
รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

ต่ า 
(5) 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
ระเบียบ 
ด้านการ

ด าเนินงาน 
 
 

ควบคุม/               
ลดความเส่ียง 

1. ก าชับพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้ใช้
ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
2. มีการประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีให้
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 

 
 
 
 
 



-92- 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้มาใช้บริการ
เจตนาทุจริตทางการ
ท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 
 

27. การตัดแต่งต้นไม้
ภายในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง ตามค าร้องของ
ประชาชน  
และหน่วยงานภาครัฐ 
เกิดความล่าช้า
ประชาชนได้รับ
เดือดร้อน และไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย 
และระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
-  เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ไม่เพียงพอ (เล่ือยยนต์) 
รถเครนตัดแต่งต้นไม้
ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรในการ
ปฏิบัติงานเช่น รถ
เครนไม่สามารถยื่น
เครนไปด าเนินการ
ตัดแต่งต้นไม้ท่ีมี
ความสูงเกิน 12 ม. 
- รถเครนตัดแต่งต้นไม้
เกิดการช ารุดไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
ท าให้ด าเนินการเกิด
ความล่าช้า 

ปานกลาง 
(4) 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

ควบคุม/               
ลดความเส่ียง 

1.เสนอของบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณ์  โดยการบรรจุเข้า
แผนพัฒนาฯ  เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในปีงบประมาณต่อไป 
2. ขอซ่อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
3. ท าบันทึกขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาเข้าด าเนินการกรณี
ประชาชนขอด าเนินการตัดแต่งต้นไม้
เร่งด่วนไม่เป็นไปตามคิว และให้ยื่นค า
ร้องกรณีจะขอตัดแต่งต้นไม้เพิ่มเติม
จากจุดท่ีร้องขอ 
4. เลือกเข้าด าเนินการตัดแต่งต้นไม้
ในช่วงการจราจรไม่หนาแน่น 
และกรณีพื้นท่ีคับแคบใช้ก าลังคนเข้า
ไปด าเนินการตัดแต่งต้นไม้ ขนกิ่งไม้ท่ี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานควบคุมและ
บ ารุง
สวนสาธารณะ
ฝุาย
สวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
ส านักการช่าง 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ประชาชนร้องขอ
ด าเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้เร่งด่วนมีการ
ตัดต้นไม้หลายจุด 
- บางพื้นท่ีเข้า
ด าเนินการมีสภาพ
การจราจรติดขัดพื้นท่ี 
คับแคบรถเครนเข้า
ไม่ถึงท าให้ด าเนินการ
เกิดความล่าช้า 

ตัดออก น าไปข้ึนรถเครนท่ีจอดไว้บน
ถนน 

28. การขออนุญาต
อาคารให้บริการไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
ไม่มีบุคลากรในสาย
วิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
แบบแปลนตาม 
พ.ร.บ. วิชาชีพ
วิศวกรรม 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ผู้รับบริการขาด
ความรู้ความเข้าใจ

ปานกลาง 
(4) 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

ควบคุม/ลด
ความเส่ียง 

1.  สรรหาผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ
อัตราก าลัง หรือขอยืมตัวบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ตรวจสอบ และพิจารณาการออก
ใบอนุญาตให้ถูกต้อง และตรงตาม
ระยะเวลาท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
2. ก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติ 
ในการให้บริการขออนุญาตอาคาร 
เพื่อติดตามการด าเนินงานตามข้ันตอน 
ได้อย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - งานขอ
อนุญาตอาคาร 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
ท าให้การยื่นค าร้องมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้องตามข้อ
กฎหมาย 

29. การปฏิบัติงาน
บางอย่าง เช่น ด้าน
การเงิน ธุรการ ยังล่าช้า 
และไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
บุคลากรไม่เพียงพอ
กับปริมาณงานท่ีท า
อยู่ในปัจจุบัน 

ปานกลาง 
(4) 

ด้านการด า 
เนินงาน 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. วางแผนจัดล าดับความส าคัญของ
งานตามความเร่งด่วน มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานีขนส่ง
แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานบริหาร
กิจการสถานีขนส่ง 
ฝุายส่งเสริม
กิจการขนส่ง 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30. การจัดเก็บรายได้
สถานีขนส่งฯ ได้ลดลง 

ปัจจัยภายนอก 
-สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท าให้
ผู้ประกอบการยกเลิก
เส้นทางและลด
จ านวนเท่ียววิ่ง 
- ผู้ประกอบการขอ
ยกเลิกสัญญาเช่า 

ปานกลาง 
(4) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ควบคุม/ 
ลดความเส่ียง 

1. ท าหนังสือหารือคณะกรรมการ
กระจายอ านาจประจ าจังหวัด หรือ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. ต้ังงบประมาณขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 
3. ท าหนังสือแจ้งส านักงานขนส่ง
จังหวัดด าเนินการกรณีรถไม่เข้าใช้
บริการสถานีขนส่ง 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานบริหาร
กิจการสถานี
ขนส่ง 
ฝุายส่งเสริม
กิจการขนส่ง 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

(ช่วงคะแนน) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 

แนวทาง 
ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/ 

แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้ประกอบการเดิน
รถโดยสารบางคันไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ไม่เข้ามาช าระ
ค่าบริการการใช้สถานี
ท าให้สถานีขนส่งฯ 
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บทที่ 6 

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  

4.1 การติดตามและรายงานผล 

 ภายหลังจากการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  และมีการด าเนินการตามแผน 
จ าเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี ความเส่ียงใดควร
ปรับเปล่ียนและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียงทราบ โดยการ
ติดตามผลมี    2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเส่ียง โดยคณะท างานการบริหารจัดการความเส่ียง 
ระดับส านัก/กอง ด าเนินการ และรายงานผลให้ประธานคณะท างานฯ ระดับส านัก/กอง ทราบ  ในรอบ 6 เดือน 
 2. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเส่ียง โดยคณะท างานการบริหารจัดการความเส่ียง 
ระดับส านัก/กอง ด าเนินการ และรายงานผลให้คณะท างานฯ ระดับเทศบาล ในรอบ 12 เดือน  และรายงานให้
ผู้บริหารรับผิดชอบต่อไป 
 
4.2 การจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี 
 ให้ฝุายเลขานุการคณะท างานการบริหารจัดการความเส่ียงจัดท ารายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการความเส่ียงประจ าปี โดยประมวลผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ี ส านัก/กอง 
รับผิดชอบ ในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเส่ียง และน าเสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
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で　布部諦「出世..

¥



一也置

同軸諭草間清洲轟∩珊つⅢ扇靖葛胤訃翫/∩剛

か前山訪期日調「急

‡‡　認　諾議書
巾∴物置脚謁　　　温前

句　咽前職櫛欄　刺繍n「盲

自　制開誘　　馴酬湘清
書ミ　`ゝa qノ　　ダ

も　綱・欄製繁青銅年制補

助∴調創成術「　欄門

馬)調.節講　即壷

的　綱紀議場　臨調盲

の○)闘前期箭　　拙論∩・帽
優し∴∴∴〆

⑥⑥)咽印刷盲　　醐繊弾

め)朝議甜　　師部笥端

的l)晒.轟稀餌　　轟け甑

6由咽や轟　調印

③&汗鵬剛∩　　斬諦

めも)調.繭　　討鵬

的)棚鴨海蝕桐箱　討憫脚爾

満祐轟Ⅵ翔「諦拙

碗壷欄「露・晒漸滴

描航鋤講師や卿

描蛤壷や論議抑筒軸語

調「誘句n「聞n「
魯し∴∴∴∴〆　○

竜笛珊能椰鴻嗣駒珊調理師

謝弓師・戚隅瑚¶∬鴻∩帯

地醐棚卸∩聖醐珊製∩語

物∩翻n「翻皿抑$軸肌」O同朋「馳nl官

制句鋼闇「朋絹肌塙朋現晒

翫轟悶¶擢編制塙冊柳簡

翫嗣翻馴醐冊的晒

翫緬「対舶晒細急覇晒

揃面抑「講説「関皿

的’間物輔“調所n「刺m月蝕寄「鵬

鑓)胴論繭　湘明細鵬=柵蝿∩拙守m轟Ⅲ棚Ⅲ

叔)購暗　　闘　調網羅航電輔棚田

あ)温風碕壷　等融　嘩盲∩珊輝線拙

め胴塙瞥「　闘前　　端中盲∩珊胤訊肌

か轟lnl謂∩勘1

⑩)咽・叩「　細論∴∴鮮「閥n「轟謝n「論即

も)棚・佃nn「棚竜楠圃場　紳¶則∩南棚癌腫肺癌朋

飢)朋・時制　細事　　騎珊瑚雨靴轟露地m諸相円

を)胴乱購　　勧請　　前端世相肥前「翻「諦拙

めi　男.乳剤訓捕壷っ端的　　前端嗣「諭舗1轟、諸肌

も)紳輔n「翻「諸∩証珊記聞鮎川a ⑥荷電鵬甑請訓画

の　騎「調肌「謝「諭胡塙鳥肌酬細「緬(鴫咽請騨)

烏)鮮「朋的「細「諸∩朗轟前脚剛「吊虚笛講師「櫨)

め　紳輔n「細1諸∩胡轟前項朋的「a d蒋五重で講的

◎。)騎「掘旧約「論証轟軸剛「a b (調閏∩)

⑥③〉鮮「棚n「納「壷∩即轟轟胴剛「掴(翫「諦靴n)

⑥曲調「揃糾吊　　輔旬　　　前轟n「禰綱「肌即「言

馴れ)咽諮競調n成語轟需給地n霜範「n「詞∩地n軸物n馳n「盲

巾3刑の轟叩一皿

詞やし尿蓄・腿的闘雨Ⅲ

鵬諦増刊

醐欄′調

節唯朋間置調

内服Ⅵ 「寸腿

離職3調印「調

醐咽て調

印醐’憎′肌

椰聡朝刊l職

制欄「隔

離l批判咽て鱒

阿礼影Ⅵ間門上

靴膨Ⅵ N′腿

統l。乾γr鴫l調

の醐N¶」

的膨Ⅵ 「守一関

内制動丁場

随懇圏Ⅲ田圃勘

郎膨Ⅵ 「1てい

欄間一皿も愉葛剛∩’崎

く庇簿「輔餌諭「や世

嗣雨認印」的即納皿

詞や南弱Ⅲ醗膨諦間Ⅲ

n餌馨Ⅵ「〈ミ「調

印蝕むⅥ「や「物

納餌菩Ⅵ「ヾ「調

印創膚Ⅵ「〈ミ「調

日蝕8M「や「地

面劃膚Ⅵ「〈1 「調

の蝕磐Ⅵ「ベロ調

の餌馨Ⅵ「ヾ「軸

内帥g判「ベロ「」

日蝕ぎⅥ「ヾ「調

/紳輔萌轟繭.



⑥壷)網羅Ⅵ商　轡純

⑥め綱紀n「輔「畠函肩

⑥も)調「叩倒「碩　…批紬寄

訪時間靖子　　一輔弼「

⑥馬)調.約号蝕「　　前納

物件圃「n「蹴倒調節執胸「即事脚「盲∴円請訓「m地

軸橘踊中岡轟「調n棚「創部諦「刷

端珊癌腫萌軸榔隔細諦博用

品講師「時日「諦「調「青胆地　肌諦「草間

前納掬「噂n「討怠瓶皿　紺訪m胴綱r野晒

轟轟ln「壷1や

③)韓「胴師か轟湘南「寸

も)胴摘需　品∩轟「出師脱臼雨脚癌1

m)紳輔n「轟脚U叩「師腕組請や

宣)韓「胴n「轟胴埠n「壷諸や

め削輔諸∴軌謡}　・臨調「剛叩「師
も)硫調前蛤誘卯∩笥正的「

諏　硫壷講座胴n「萌紺青制

定)糾堅調　綜即「諦前壷嗣「脚訓増血目

刺音　調「脚潤　し前期「諭∩議胴訪朝製

⑥○)掴・碗…　和渕晶　前期親側訪印諦皿

的塙勘「nl糊請蹴鞠「調

⑥)紳輔冊細論珊「網洲謝細物

も)即諒闇
l　〇日i∴∴〆

飢)肌理珊周

を)調印窮

め　…洞萌」壷鍋「

b)地口前節1

初　音削諸糾轟日

馬)鵬鴫「例「

めi　即や勧請「

③○)抑諸姉育

⑥⑥)湘.綱1諸諒

⑥も)咽押角

⑪帥)地口潤乱流

諭購袖　碗Ⅵ前姉諸姉柵諸肌

両脚皿諦前端蛤的創「棚弧的脚品

細れ弱点∴靖調音亜両論n 「盲

つく洞急「つ負号J　　調nつ刊「n「盲目8地割つ醐①盲

計りn製nl轟的

手中網羅　闘肌暗証締…棚「盲

l弼晶　　闘購「訪重野馴彫胴囲

餌つ清和需謝礼鱒「諦清洲「肌舘開脚

∩薄も「洞「U　轟「香し揃「論証肌「肌飛脚桐「

論「盲　　舗∩諦「…軸n「盲

前期缶1咽翫庇訓諭硫轟「…即「言

草割判餌湘的的個地雨「1醤制「珊「1き「棚「調

両端「1梱細論「相調

盲a河薄軸朋餌諦「寸「調

印瓢はⅥ「寸「1」

円餌馨Mlベロ物

納鵬諦「刑場

日蝕㌶Ⅵ「寸「調

和劃ぽⅥ「〈ミ「調

和制ばⅥ「ヾ「物

納餌ぢⅥ「〈ミ「物

髄Ⅵ N.腿し愉㌶剛「物日「盲

く南端1輔弼諦「馴岬

羽山薄紳輔髄論「l・阻

耐蝕㌶Ⅵ「ヾ「録

の餌gⅥ「ヾ「調

円債勝明「寸「地

内餌芳明「1「物

日餌ざⅥ「ヾ「調

印餌gⅥ「ベロ調

日蝕g胡「〈I「調

日蝕㌶Ⅵ「1「物

納餌芳明「寸「調

円餌芳明「寸「地

筒細脚や　く競窃∩閤「地軸璃「物置即「盲の眼前調臓腑叩耶

/∩訓圃轟...



霊室

n包やの急くミ

⑥)出札諭綱「

も)掴醜即堅

剛)調「机∩締

ま)甘弼轟即

幽音　調「柵棚雷

b)調.組旬屈託「

胡　朋.つ和郎

創　世紬弓っ粍蝕

め…　調.組碕

鵬押測∴騎「潤∩両前欄翻　　　庇恥網羅「草甑

胸痛「　　碗明品枯軸塙嗣翻「輔荊　　羽油鴇盲「輔弼柘や世

論翻　　謂珊「論乱読駆「調現m盲　創関前や「調

擁帽「硫　前垂削n「轟嘩「地鴫m子　　　細諦高調

駆肌利鞘　抑制「n「諦硯急ぎ凋珊「即製n「盲創餌訪印晒

し南側　捕踊「諦哩弛軽部血「即「掴脱硫刷

荊甲　　謂剛n「諦中京萌「盲　　　細論「置仙

南肌　　品胡嵐「萌品即轟補職「掴脱硫「物

件割出詐持∴∴∴拘「γ皿∩寸「1醤盲n「羽「岬「舌即間　醐N「請膳膨別型n「盲

na滴詣読nl盲前脚

⑥) …門中崎∴∴明細翻「細

め　鵬・羅端　部戚

飢)咽繭青　　函鵬

宣)諦観諒闇「鞠①轡

幽　掴坤　　前∩轟「ヾ

b)掴胤幣∴∴湘1諭

効音　調つや碩御　　重鵬

馬)掴.翫貸欄「　諦最甑

⑥。)掴.謝…　　間組

∩㊦洞「訓練職制鵬葛熟議内約紬

⑥)調「轟窮儲講

も)咽申紬「

帥)調「誼「請

壷)調「諸種「購細

めi　調「凋桐箱

も)肌用U邸簿離職

高　調.穐庇箭

鳥)乱孔鍋肌

駄)母乳勧請

③○)調.講舶載壷

⑥③)鵬.小高面宵

⑥も)調「弼調「窃壷

馴れ)甘貧.もつ勧「

⑥丘)棚啓介「

紳輔帥「軒別議論m載紺

諸湖葦l蛤繍熱同軸細舗1諭

前端潤「堅剛帝剛即「与

謝碗叩洞壷「即即「与

謝巌旧型洞轟「物置即「盲

前碗剛単軸噸覇晒

前約制細舶「諭璃覇…

前納脚購「諭璃覇晒

品講読「増補璃疏間

巾的「輔鵬前出調

子a河持寄「棚餌諭「ヾ 「調

和劃膚Ⅵ「ベロ調

円餌㌶Ⅵ「〈il物

日孤老胡「寸「地

内帥g明「ヾ「調

日蝕芳明「〈】「地

内餌㌶調「ヾ「叫

醐N「「肌㈲㌶愉同朋n「盲

訪露　　静旧聞「制鯛「師餌即　庇軸物細論「1「調

香諏句　　描姉清明閤皿紳輔呼背細南端「碑的血刷

町拙論　　前期闘「壷油輔胴尊冊鵬硫「調

練汽拙訪日「細帥」「諭宙毒血1柳「請睡=醜諦「1「調

紳「∩誼　的「もつ諭「締朝鮮m轟的細論刑場

や個　　的動「轟謝れ「棚「請的創出諭「剛

球棚的純附潮間「謝辞噛萌「盲　　網羅章旧

聞轟Ⅵ「棚世辞抑制怠覇晒　　網羅出世

轟別胴囲… ∩珊∩瑚略説嘩調印やm網棚諒刷

諸雨　　竜論抑n「珊珊醐押喉輪n「掴鵬臨地

前脚清「　前軸∩瑚「珊職印崎覇晒円鱒硫調

理伯諭　揃珊「武闘競輪萌「掴蝕諒皿

諦増　補踊「叩「釦「盲唖覇n「描脱硫「調

即納ぜ細部壷前部「晒郊「釦「舌噛覇晒細論「ヾ「調

/⑥め甘咽動「購・・・



一意-

⑥曲調「騎「購　剛宇甲山盲「晶前納嵐「前腕n帥餌欝　網羅買物

③b)胴直需　謂　　前期闘「肌風脚「物品も　帆綱皿撤削可能

③加増細利証明冊則　前緬「珊融胸囲n「璃つ脚甲噸

鑓)地・乱闘鉛「　前輪　　品壷臨「増補璃輸「物　紳輔叩冊

高調競脚緑佃塙湘討n「珊「関晶脚糾「鍋請「山口移乱か前/∩句読壷「福富

⑥.型珊壷年的謙南馴轟脚読羅…祝融晶縮「珊「批轟結晶

醐諒闇「醐「脚「論調U「踊一崩刷胴囲諏醐n「諒闇箱師剛諒闇諸「誼品nl論証冊肌

窃n「珊「諭咽諒闇証明覇

も.綱「脚塙「論∩両日「批轟t醐競輪」醐関都緬棚潤し轟鵬正博剛

血縛し轟珊「諒鵬脚脚甲圃同調師細網棚晶壷請託

血筋潮「河軍紀鉦胴n「講胴窮周「調理肌南川約品1附朝粥m訪「胤…

漸轟」朝n訓盲「調

を,荊「刺「刑網棚肌n「刊珊「羽綱「珊「親料や
重ゝ　　　　　　○ノ

き　よざ　凸　,.タ　コ

Ⅵぶり倒・持し例つ調印 間
○ノ　　　　　　　　○ノ　　`ミ

絹や　蝕　つ調印

紬∩訓剛」細.乱も意b壷陶物細山

蛤①調∴紬∩盲「剛」納.乱,心意b宣
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