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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดาเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน จึงจาเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดาเนินงานหรือ
เปูาหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยง กาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน
ดังนั้น เทศบาล นครลาปาง จึงได้จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สาหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทาให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
1.3 เป้าหมาย
1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่กาหนดไว้
2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

-24) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึน้ อย่างเหมาะสม
ทั่วทั้งองค์กร
6) การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ
ทาให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดาเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะกรรมการ /คณะทางานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สาคัญและ
สามารถทาหน้าที่ในการกากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล
การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะทา
ให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักของเทศบาลและตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน
4) เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน
การกาหนดกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงาน
ของเทศบาล เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
5) การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
6) พัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดย
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้
ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้
มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง
ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุตามแผน
ดาเนินงานประจาปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยดาเนินการ ดังนี้
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร

-3- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงโดยทาการระบุปัจจัยเสี่ยงวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล
สื่อสาร /ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ
รวมทั้งกาหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลและแจ้ งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงควร
กาหนดกิจกรรม/มาตรการ ที่จะแก้ไขลดหรือปูองกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 4
ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกากับติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง
ดาเนินการและนาเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง
และจากที่ได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยจาแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม /บริหาร
จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม /บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการ
กาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดาเนินงานในปีต่อไปและนาเสนอต่อผู้บริหาร
1.6 นิยามความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
การเงินและการบริหารซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยงคือสาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณ์เสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือนโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์เสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ระบุว่า
“การบริหารจัดการความเสี่ยง ” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
“ความเสี่ยง ” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

-42. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยง ขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสีย
ที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างโอกาสและหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคตซึ่งการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีดังนี้
- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ความไม่คุ้มค่าในการดาเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมปูองกันความเสี่ยงนั้น
- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรื อ
การออกแบบวิธีการทางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การ
ควบคุม (Control) คือ การกระทาใดๆ ที่ฝุายบริหารกาหนดให้มีขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้การควบคุมแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ
ก) การควบคุมแบบปูองกัน (Preventive Controls) เป็นการปูองกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ข) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร
ค) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ
ง) การควบคุมแบบสั่งการ(Directive Controls) เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึนองค์
้นใ กร
จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือ
ชดเชยการควบคุมที่ขาดไป
- การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดั บสูงมาก
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และจาเป็นต้อง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายมาตรการและวิธีการต่างๆ ที่
ฝุายบริหารนามาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคาสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ฝุายบริหารกาหนดขึ้นไว้มีการ
ปฏิบัติตามและมีการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กรและ
กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่การอนุมัติการมอบอานาจการตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทาน
ผลการดาเนินงานการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินและการแบ่งแยกอานาจและหน้าทีเป็่ นต้น
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลาปาง
2.1 ด้านกายภาพ
2.1.1. ที่ตั้งของชุมชน
เทศบาลนครลาปาง มีชุมชนทั้งสิ้น 43 ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใน 8 ตาบล ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

ตาบลเวียงเหนือ
ชุมชนสามดวงสามัคคี
ชุมชนประตูม้า
ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา
ชุมชนประตูตาล
ชุมชนท่ามะโอ
ชุมชนเจริญประเทศ
ชุมชนช่างแต้ม
ชุมชนแจ่งหัวริน
ชุมชนจามเทวี
ชุมชนศรีบุญโยง
ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย
ชุมชนกาแพงเมือง
ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง
ชุมชนบ้านปงสนุก
ตาบลพระบาท
ชุมชนบ้านสนามบิน
ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
ชุมชนการเคหะนครลาปาง
ชุมชนปุาขาม 2
ชุมชนพระบาท-หนองหมู
ชุมชนสุขสวัสดิ์
ชุมชนศรีชุม-ปุาไผ่
ชุมชนถาวรสุข
ตาบลบ่อแฮ้ว
ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง
ตาบลชมพู

1.
2.
3.
4.

ชุมชนศรีปงชัย
ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ(บางส่วน)
ชุมชนนาก่วมเหนือ (บางส่วน)
ชุมชนนาก่วมใต้ (บางส่วน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ตาบลสบตุ๋ย
ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา
ชุมชนรถไฟนครลาปาง
ชุมชนตรอกโรงไฟฟูาเก่า
ชุมชนท่าคราวน้อย
ชุมชนศรีบุญเรือง
ชุมชนบ้านดงไชย
ชุมชนสิงห์ชัย
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ(บางส่วน)
ชุมชนนาก่วมเหนือ (บางส่วน)
ชุมชนนาก่วมใต้ (บางส่วน)

1.
2.
3.
4.
5.

ตาบลหัวเวียง
ชุมชนบ้านหัวเวียง
ชุมชนปุาขาม 1
ชุมชนศรีเกิด
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
ชุมชนศรีชุม(บางส่วน)

ตาบลพิชัย
1. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
ตาบลสวนดอก
1. โรงเรียนเทศบาล 4
2. ชุมชนกาดกองต้าใต้
3. ชุมชนศรีชุม(บางส่วน)
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ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลนครลาปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่อยู่สูงจาก
ระดับน้าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนกลางของแอ่งกระทะ โดยมีพื้นที่ทางด้านเหนือของแม่น้าวัง มีระดับสูงกว่าพื้นดินด้านทิศใต้ และลาดเอียง
สู่แม่น้าวัง ซึ่งไหลผ่านกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง
ฝั่งซ้าย ประกอบด้วย ตาบลสวนดอก ตาบลหัวเวียง ตาบลสบตุ๋ย ตาบลชมพู ตาบลพิชัย และตาบล พระบาท
ฝั่งขวา ประกอบด้วย ตาบลเวียงเหนือ และตาบลบ่อแฮ้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินตะกอนเก่าและที่ระดับ
ตะกอนใหม่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
เขตตาบลเวียงเหนือ และตาบลหัวเวียง ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่า คือ เมืองเขลางค์นคร รุ่นที–่ 1รุ่นที่ 3
มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ปัจจุบันยังมีร่องรอยซากโบราณสถานให้เห็นทั่วไป เช่น เจดีย์แนวกาแพงเมือง
โบราณ และคูเมืองเก่า เป็นต้น
2.1.3

ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดลาปางมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
เกือบตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก ช่วงที่มี
อากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม แต่ในบางปียังมีฝนตกในเดือนกันยายน
และเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีอากาศหนาวจัด คือ
เดือนธันวาคม และ มกราคม
2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง
2.2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลนครลาปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง
ลาปาง ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 1 1.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตาบล คือ ตาบล
สวนดอก ตาบลเวียงเหนือ ตาบลหัวเวียง และตาบลสบตุ๋ย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองลาปางใหม่ ได้ขยายอาณาบริเวณของเทศบาล
เพิ่มขึ้นอีก 11.00 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มอีก 4 ตาบล
คือ ตาบลบ่อแฮ้ว 1.40 ตารางกิโลเมตร ตาบลชมพู 4.04 ตารางกิโลเมตร ตาบลพระบาท 5.31 ตารางกิโลเมตร
และตาบลพิชัย 0.2 5 ตารางกิโลเมตร และ เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองลาปางเป็นเทศบาลนครลาปาง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม
116 ตอนที่ 10 ก.) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตาบล คือ
4 ตาบลเดิม และบางส่วนของตาบลบ่อแฮ้ว บางส่วนของตาบลชมพู บางส่วนของตาบลพระบาท และบางส่วน
ของตาบลพิชัย รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร
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ตราสัญลักษณ์เทศบาลนครลาปาง

เทศบาลนครลาปาง ตั้งอยู่เลขที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตาบลสบตุ๋ย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
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 จังหวัดลาพูน
โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่) ครอบคลุม 8 ตาบล รายละเอียด ดังนี้
อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลาปาง
พื้นที่ทั้งตาบล
(เดิม)
1. สวนดอก
2. เวียงเหนือ
3. หัวเวียง
4. สบตุ๋ย

รวมพื้นที่
(ตร.กม.)
1.50
3.40
1.90
4.37

พื้นที่บางส่วนของตาบล
(ใหม่)
1. บ่อแฮ้ว
2. ชมพู
3. พระบาท
4. พิชัย

รวมพื้นที่
(ตร.กม.)
1.40
4.04
5.31
0.25

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร่)
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ

ตาบลพิชัย
ตาบลพระบาท และตาบลพิชัย
ตาบลบ่อแฮ้ว และตาบลชมพู
ตาบลพระบาท

เทศบาลนครลาปาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างในการบริหารงานองค์การเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
1) สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครลาปาง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาล เทศบาลนครลาปางแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยกาหนดให้
แต่ละเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลได้จานวน 6 คน ดังนั้น สภาเทศบาลนครลาปาง จึงประกอบด้วย
สมาชิกจานวน 24 คน มีวาระ 4 ปี บทบาทหน้าที่หลักของสภาเทศบาล คือ การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบ
ควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหาร ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ
หรือวิสามัญประจาสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา

-8เพื่อทาหน้าที่เปิดสภา และดาเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและ
รองประธานสภาแล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคาสั่งแต่งตั้ง วาระของประธานสภาและรองประธานสภา
มีอายุเท่ากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา
2) นายกเทศมนตรี ตาแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย วางระเบียบเพื่อให้งานเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คนเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายและอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน
การแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ในการปฏิบัติงานราชการ ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการเทศบาลนครลาปางประกอบไปด้ว3ย สานัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย )1 สานักปลัดเทศบาล
2) สานักการศึกษา 3) สานักการช่าง 4) กองวิชาการและแผนงาน5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7) กองสวัสดิการสังคม 8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการพาณิชได้
ย์ แก่ สถานธนานุบาล
และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
2.3 วิสัยทัศน์
“นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้าค่า ”
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 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
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บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.1 แนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและการพัฒนา
1) กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลาปาง
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินงาน
4) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสาคัญ
5) สื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้
6) รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ย ง
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.2 กลไกลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริม
ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
2) คณะกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดาเนินการให้มีระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสานัก/กอง ของเทศบาลนครลาปาง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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กลไกการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
บริหารความเสี่ยง

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

6. ทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ/
คณะทางาน
บริหารความเสี่ยง

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
2. วิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญ

5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
4. สื่อสารทาความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

-113.3 คณะทางานบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครลาปาง แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล
ประธานคณะทางาน
2) รองปลัดเทศบาล
คณะทางาน
3) หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
4) ผู้อานวยการสานักการศึกษา คณะทางาน
5) ผู้อานวยการสานักการช่าง
คณะทางาน
6) ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
7) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะทางาน
8) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
คณะทางาน
9) ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
คณะทางาน
10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางานและเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
1) จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายยุทธศาสตร์ เป็น
กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนด
แนวทางการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลนครลาปาง มีขั้นตอน
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง
เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้
ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้
กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง
(High) และสูงมาก ( Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
นั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล
เป็นการรายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมด
ตามลาดับให้ฝุายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง
ได้ อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง
(Control Activity) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ
(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว ทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้นไป

-134.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครลาปาง
1.
การระบุความ
เสี่ยง
2.การประเมิน
ความเสี่ยง

6.การทบทวน
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง

5.
การประเมินผล
การบริหารความ
เสี่ยง

3.การจัดการ
ความเสี่ยง
4.การรายงาน
และ
ติดตามผล

1. การระบุความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
คานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเปูาหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” (Risk)
“ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดาเนินการ ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ์/การกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาส
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้
1.2 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก :
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

-142) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
กระบวนการทางาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น
1.3 ประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมาย และ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์ หรือเกิด
จากการกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทาให้โครงการ
ขาดการยอมรับและไม่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการ
วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน
ดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการการจัดสรร
งบประมาณผิดหมวด /การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทาการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน เป็นต้น
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี อาทิ
จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
การประชุม
เชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

-152. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 ด้าน :
1) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่ หรือโอกาสที่เกิดขึ้น ทุกวัน /
ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง
2) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็น
ตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทาให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจ ของ
องค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์
การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact: I) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทาได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ
และ เชิงปริมาณและเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป
(Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(Residual Risk)
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และ
ออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
- กาหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกาหนดระดับที่เหมาะสมกับ
ประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสาคัญโดยพิจารณาจาก
(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
(2) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ระดับใด
ตารางที่ 1 เกณฑ์กาหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
5
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดเกือบทุก
ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
1 ปี ไม่เกิน 5 ครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
3
2
1

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
5 ปีต่อครั้ง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยากหรือในกรณียกเว้น

-16ตารางที่ 2 เกณฑ์กาหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง
2.1 ด้านความสาเร็จ
ระดับ
ผลกระทบ
ผลการดาเนินงาน
5
สูงมาก
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
4
สูง
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 60-70
3
ปานกลาง
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 71-80
2
น้อย
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 81-90
1
น้อยมาก
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ 90
2.2 ด้านงบประมาณและการเงิน (เฉพาะความเสี่ยงที่ได้รับงบประมาณในเทศบัญญัติฯ)
ระดับ
ผลกระทบ
งบประมาณที่ได้รับให้ดาเนินการ
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
สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) หรือ D = L x I
กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของ ผลกระทบ
(Likelihood x Impact)
ตารางที่ 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk)
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk)

ช่วงคะแนน
15-25
9-14
4-8
1-3

-17ตารางที่ 4 การแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)
ในการแบ่ง
ระดับความเสี่ยง
ต่า
(Low)

ช่วงคะแนน
ระดับความเสี่ยง
1-3 คะแนน

ปานกลาง
(Medium)

4-8 คะแนน

เสี่ยงสูง
(High)

9-14 คะแนน

เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

15-25 คะแนน

การยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้อง
ควบคุมความเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีเขียว

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยง สีส้ม
ได้ มีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยง สีแดง
ได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ทันที โดยมีมาตรการลด
ความเสี่ยง และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสียง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น

การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
เป็นการนาความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง

(Risk Map)
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3. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้
เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
(Risk Retention)

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจ
ไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัย
ภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ควบคุม/ลดความเสี่ยง -เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยภายในและ
(Risk Control)
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน
-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและ
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ
ถ่ายโ อนความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดาเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้าง
(Risk Transference) บุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
-ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย
-ความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชานาญ
-ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจากัด เป็นต้น
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(Risk Avoidance)
หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วย
การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

-19การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทาเพื่อ
ลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
1) การควบคุมเพื่อปูองกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร
การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นการประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต

4. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว
จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเปูาหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการ
ต่อไป หรือ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝุายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทา
Check List การติดตาม พร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เช่น ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

-205. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ /คณะทางานบริหารความเสี่ยง จะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลนคร ลาปาง มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่
ดาเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้หา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน
6. การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี
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บทที่ 5
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
5.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
1) คณะทางานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนามาดาเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้
- เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงสุดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2665) แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักที่เทศบาลดาเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
2) ให้ส่วนราชการ (คณะทางานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก กิจกรรมตามภารกิจ
หน้าที่ โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสาเร็จเปูาหมายยุทธศาสตร์ และเป็น
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่สูง เพื่อให้คณะ ทางานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับเทศบาล นามา
วิเคราะห์จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (
Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (
Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (
Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (
Compliance Risk : C)
ซึ่งที่ประชุมคณะ ทางานการ บริหารความเสี่ยง ได้ดาเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1.การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็ง
1. เบี้ยยังชีพความพิการ
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
2. โครงการบริหารจัดการชุมชน
พอเพียง
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน

1. กิจกรรมในงานทันตกรรม
2. กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน
3. กิจกรรมการให้บริการในศูนย์บริการกิจกรรมบาบัดเทศบาล
นครลาปาง
4. การเกิดโรคและการระบาดของโรคติดต่อที่มียุงลายเป็น
พาหนะ คือ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ซิกา
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โครงการ/กิจกรรม
5. การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการระบาดของ
โรคในพื้นที่
6. การแจ้งให้ผู้ประกอบการมาดาเนินการต่อหรือรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
7. โครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy homeward)

3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน

1. กิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน ของส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนช่วงที่มีโรคระบาด Covid19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับ
ภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การปรับปรุงซ่อมแซมระบบโครงสร้างอาคารล่าช้าอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีใช้
บริการในตลาดเทศบาล
2. การจัดทาข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดรายละเอียดแนวเขตทางสาธารณะที่
ชัดเจน ถูกต้อง ทาให้การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 1. การเก็บขนกิ่งไม้
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. กิจกรรมด้านการเงินและการจัดทารายงานทางการเงินของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. การจัดทาญัตติเข้าสู่การพิจารณาต่อสภา
4. การซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ
5. การชารุดของระบบเสียงตามสายชุมชน
6. การยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
7. การจัดทางบทรัพย์สินและควบคุมดูแลทรัพย์สินและครุภัณฑ์
8. การให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน
9. การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
10. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
11. การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีฐานข้อมูลกลาง
12. การทาบัตรประจาตัวประชาชน
13. การตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตเทศบาล (เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ)
14. การขออนุญาตอาคาร
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โครงการ/กิจกรรม
15. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และธุรการของสถานีขนส่งฯ
16. การจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่งฯ
17. การรับคาขอและบริการข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตร
ประชาชน

6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และการธารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

-

7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ

-

5.2 การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
ยุทธศาสตร์

ขั้นตอน (กลยุทธ์)

1. การพัฒนาสังคมและสร้างความ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมี
เข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ตนเองตามหลักปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)
1. ชุมชนมีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสังคมและ
เศรษฐกิจที่เหมาะสม
3. องค์กรและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน

ขั้นตอน (กลยุทธ์)

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริม ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
สุขภาพ ปูองกันโรคและฟื้นฟู
2. ผู้ประกอบการมีการจัดการ
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มี
สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลัก
สุขภาพดี
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการ
3. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลัก ดาเนินงานด้านสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ชุมชนและภาคีในการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและ 1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
นครลาปางให้มีการบริหารจัด
เป็นไปตามมาตรฐานของกรม
ประชาชน
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน 2. ประชาชนได้รับความรู้จากแหล่ง
เข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้และจัด เรียนรูแ้ ละการจัดกิจกรรมการ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน
3. เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ทักษะด้านกีฬามีสุขภาพดี และมี
นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวมด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
ปรับภูมิทัศน์ เมืองและการอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และ มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
2. การบริหารจัดการผังเมือง
สิ่งแวดล้อม
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. บริหารจัดการและพัฒนาเมืองให้ ผังเมือง
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับการส่งเสริม
ระบบการบารุงรักษาภูมิทัศน์ของ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
เมืองอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมแม่น้าวังอย่างเป็นระบ
บ
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ขั้นตอน (กลยุทธ์)

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)

5. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ทางานขององค์กรให้ทันสมัย เป็น
ธรรม และโปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
รองรับวิทยาการสมัยใหม่

1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

6. การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการธารงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรม

1. พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่ง
เรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
3. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลนครลาปาง

1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดก
ทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นได้รับการพัฒนาฟื้นฟู และ
อนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน
2. เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

7. การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

-265.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
การจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก
เยาวชนสตรีผู้สูงอายุคน
พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน

ความเสี่ยง
1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการกรณีบัตร
ประจาตัวคนพิการ
หมดอายุ/บัตรหาย

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
12,710,400
-การจัดทาข้อมูลการจัดทาบัตรคน
พิการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบันต้อง
มีการสารวจข้อมูลเป็นประจา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ข้อมูลการจัดทาบัตรประจาตัวคนพิการ
เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2. ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลและระงับจ่ายเงินคน
พิการได้ในระบบ

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม
(สัมมนา)กลุ่มเปูาหมายไม่ให้
ความสาคัญกับการตอบรับ
และการเข้ารับการอบรม
ตามโครงการบริหารจัดการ
ชุมชนมีความเสี่ยงผิด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้อานวยการกอง/
สานักไม่เข้ารับการอบรม(สัมมนา)
และไม่ส่งผู้แทนทาให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง
และเครื่องดื่มได้ตามระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
กลุ่มเปูาหมายคือ ประธานชุมชนซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกไม่เข้ารับการ
อบรมและไม่ส่งผู้แทนทาให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องดื่มได้ตาม
ระเบียบฯ

100,000

ด้านการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สังคมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุนการ
3. กิจกรรมโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา สนับสนุนการปูองกันและ
เสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติดไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- สถานการณ์ปัญหาโควิด – 19
- เลือกตั้งนายก/สท.

50,000

ด้านการดาเนินงาน
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี

-การบริการ
ทันตกรรมบางประเภท เช่น การอุด
ฟัน และการขูดหินปูน ทาให้
เกิดละอองฝอย
เสี่ยงต่อการฟุูงกระจายของเชื้อโรค
และขาดเครื่องดูดละอองฝอย
-การทาความสะอาดเครื่องมือไม่
ถูกต้องและเหมาะสม
- สภาวะและพยาธิสภาพของผู้ปุวย

-

ด้านการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี

4..การติดเชื้อในสถาน
บริการ
- การติดเชื้อโรค (Covid19)
จากการฟุูงกระจายของ
ละอองฝอยที่เกิดจากการ
ให้บริการทันตกรรม เช่น
การอุดฟัน, การขูดหินปูน
-การติดเชื้อและ
ภาวะแทรกซ้อนหลังจาก
การรับบริการทันตกรรม
5. การดาเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ขั้นพื้นฐาน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ตามข้อกาหนดในการรักษาโรค
เบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
พ.ศ. ๒๕๔๕

-

ด้านการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และพัฒนาระบบบริการ
ด้าน การรักษาพยาบาล
สุขภาพของประชาชน
เบื้องต้น ส่งเสริม สุขภาพ
ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน ทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

6. กิจกรรมการให้บริการใน
ศูนย์บริการกิจกรรมบาบัด
เทศบาลนครลาปางขาด
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการดาเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
-ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จาเป็น
ในการให้บริการ
- สถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย
และยังไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการคือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการปัจจุบันมีเพียง
อาสาสมัคร
- ผู้มารับบริการเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการอาจเสี่ยงต่อการหกล้ม
และการเกิดอันตรายจากเหตุการณ์
ฉุกเฉิน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุและผู้
พิการไม่มารับบริการได้ครบตาม
แผนการบาบัด
- ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาล
บางรายยังไม่ทราบการบริการของ
ศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มารับบริการ

-

ประเภทความเสี่ยง
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
ให้มีสุขภาพดี

7. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และการระบาดของ
โรคติดต่อที่มียุงลายเป็น
พาหะ คือโรคไข้เลือดออก,
โรคชิคุนกุนยาโรคไข้ซิกา

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
1.วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคเสื่อมสภาพ
- 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. พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ในการปูองกันและควบคุม
โรค มี 5 คน จานวนน้อยไม่เพียงพอ
กับงานที่ปฏิบัติ

-

ด้านการดาเนินงาน

-31ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 8. เสี่ยงต่อการเกิดโรคติด
และพัฒนาระบบบริการ
ด้านการรักษาพยาบาล
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019และ
สุขภาพของประชาชน
เบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ
การระบาดของโรคในพื้นที่
ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน ทุกกลุ่ม
วัยให้มี สุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
1.มีจานวนบุคลากรในงานปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
- พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน
ตามภารกิจ 6 คน (จากกรอบ
อัตรากาลัง 9 คน) ปฏิบัติงานธุรการ 1
คน ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ใน
ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2563-ปัจจุบัน ยังไม่สามารถควบคุม
โรคให้สงบได้
9 .การแจ้งให้ผู้ประกอบการ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
มาดาเนินการต่อหรือรับ
- เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในเอกสารแจ้ง
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง เตือนไม่ครบถ้วน
- ขั้นตอนการแจ้งไม่มีระบบควบคุม
การแจ้งฯ ตาม
ตรวจสอบ
พระราชบัญญัติการ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
สาธารณสุข พ.ศ.2535
ล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด - ผู้ประกอบการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่
ชัดเจนและไม่สามารถติดต่อได้
- ระบบการจัดส่งเอกสารล่าช้า

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน

-

-

ด้านการดาเนินงาน
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ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประชาชน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี

10. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขต
เทศบาลนครลาปาง ได้รับ
บริการช่วยเหลือจาก
โครงการเทศบาลใส่ใจ
(Happy home ward)
ล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการการช่วยเหลือ

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
200,000 บาท
-ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็น
ต่อการให้บริการ
-รถยนต์กู้ชีพที่ให้บริการชารุดหลาย
รายการ
-ข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบรับแจ้ง
เหตุHelp Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-เครือข่ายการทางานไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน
-ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ
จากเทศบาลนครลาปาง ตา
มระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ญาติหรือผู้ดูแลไม่ประสงค์ให้ผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิงรับบริการตามโครงการ
-ระบบเว็บไซต์ทีโอทีล่ม ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้

ด้านการดาเนินงาน
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก
ด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรม เยาวชนและประชาชนเข้า
เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และกิจกรรม
เด็ก เยาวชน

11. การดาเนินงานจัด
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส
โครงการ/กิจกรรมตาม
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาให้มี
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2564 ความจาเป็นต้องปรับแผนและวิธีการ
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
และวัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม หลายกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการการเฝูาระวังการแพร่
แผนการดาเนินงานทุก
ระบาดของโรคดังกล่าว
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษากีฬา
กิจกรรมเด็กเยาวชนและ
ประชาชน

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

ส่งเสริม สนับสนุน ให้
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลนคร
ลาปางให้มีการบริหารจัด
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนของโรงเรียนส่งผลให้ครูมี
ภาระงานมากขึ้น
- ห้องเรียนคับแคบเมื่อใส่ table
shield นักเรียนมองกระดานผ่าน
พลาสติกไม่ชัดเจน
- โต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน
ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
เนื่องจากมี table shield กั้นอยู่
- โรงเรียนมีพื้นที่คับแคบเพิ่มความ
เสี่ยงในจุดสัมผัสร่วม
- การปรับเปลี่ยนปฏิทินทางวิชาการ
ส่งผลต่อการบริหารและจัดการศึกษา

งบประมาณ
-

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน

ด้านการดาเนินงาน
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครอง
เนื่องจากนักเรียนบางคนอยู่กับ ปูุ ย่า
ตา ยาย ที่อ่านหนังสือไม่ออก และ
ไม่เข้าถึงต่อเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตาม
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร พัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

13.การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบโครงสร้างอาคารล่าช้า
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่มาใช้บริการใน
ตลาดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
ประมาณการราคา มีปริมาณงานมาก
ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้ตามเวลาที่
กาหนด
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- โครงสร้างอาคารเก่าเสื่อมสภาพ ชารุด

-

ด้านการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค พัฒนาตาม
ผังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

14. การจัดทาข้อมูลโครงการ
ก่อสร้างฯ บางโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
โดยขาดรายละเอียดแนวเขต
ทางสาธารณะที่ชัดเจนถูกต้อง
ทาให้การดาเนินโครงการ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ผู้บริหารมีนโยบายให้จัดทาโครงการ
ก่อสร้างเร่งด่วน
- เจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล
มีไม่เพียงพอ

-

ด้านการดาเนินงาน

-35ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์
พัฒนากระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ

ความเสี่ยง
15. การถูกร้องเรียนจาก
ประชาชน เนื่องจากการ
ดาเนินการเก็บขนกิ่งไม้
ล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- บุคลากรพนักงานขับรถไม่
เพียงพอ
- รถที่ใช้ในการเก็บขน
กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ทาให้เก็บขนกิ่ง
ไม้ได้ปริมาณน้อย และต้องเพิ่มรอบ
ในการเก็บขน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ประชาชนไม่คัดแยกขยะทั่วไป
ออกจากการทิ้งกองกิ่งไม้ ใบไม้
- มีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง
รวมกับกิ่งไม้ ใบไม้
- บริเวณที่ทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้ของ
ประชาชน ไม่มีความเหมาะสมกับ
การเก็บขน เช่น ไกลจากถนน
บริเวณที่คับแคบ

-

ด้านการดาเนินงาน
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ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

16.ความผิดพลาดในด้าน
การเงินและการจัดทา
รายงานทางการเงินที่อาจ
ส่งผลให้เกิดข้อทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบภายนอก
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
-เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ
เป็นบุคลากรด้านการสาธารณสุข และยัง
ขาดความรู้และประสบการณ์การบริหาร
จัดการด้านการเงิน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ตามประกาศกองทุนฯ และ
แนวนโยบายการปฏิบัติและการปฏิบัติ
ยังเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข
17. การจัดทาญัตติเข้าสู่การ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- เจ้าหน้าที่ของบางสานัก/กองขาด
พิจารณาต่อสภามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อผิดพลาด (ฝุายกิจการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาญัตติ
สภา)
เข้าสู่สภา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ข้อระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

-

ด้านการเงิน

-

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้น 18. การซ่อมบารุงรักษา
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อ เครือ่ งจักรกล/ยานพาหนะ
สร้างความเป็นเลิศ
แล้วเสร็จไม่ทันความ
ต้องการใช้งานของผู้ใช้

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้น 19. การชารุดของระบบ
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อ เสียงตามสายชุมชนเกิดขึ้น
สร้างความเป็นเลิศ
บ่อยครั้ง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ไม่มีบุคลากรด้านงานอิเลคทรอนิกส์
ที่มาดูแลระบบเสียงตามสายชุมชน
- ขาดเครื่องมือในการทางาน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- วัสดุอุปกรณ์เสียงตามสายที่ติดตั้ง
ตามสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับ
ความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวนตามฤดูกาลและเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือการมีเจตนาในการ
ทาลายทรัพย์สิน

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

ไม่มีผลกระทบ
ด้านการดาเนินงาน
เพราะการซ่อม
บารุง
เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะ แต่
ละครั้งใช้
งบประมาณไม่สูง
-

ด้านการดาเนินงาน
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

20.การยื่นคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
เจ้าหน้าที่ของบางสานัก/กองยื่นคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบเงิน
อุดหนุน กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้องตามแนวทางการจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณ-ฐานข้อมูลที่ใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองไม่ชัดเจน

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

21.การจัดทางบทรัพย์สิน
และควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับหน่วยงาน
(สานักการศึกษา)

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ข้อจากัดด้านบุคลากร
- ปริมาณหน้าที่ที่ดาเนินการด้าน
ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบรายใหม่
จึงขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ข้อมูลไม่
ครบถ้วน

-

ด้านการดาเนินงาน
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กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

- ผู้รับผิดชอบดาเนินการลงระบบ elaas ฐานข้อมูลงานทะเบียนทรัพย์สิน
ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลง
ระบบ e-laas

-

ด้านการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และ
โปร่งใสพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

22. มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบางตัวทาหน้าที่ใน
การแจกหมายเลข IP
Address แบบอัตโนมัติ
(Dynamic Host
Configuration : DHCP)
เพิ่มเข้ามาในระบบทาให้เกิด
ปัญหาในการเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- มีผู้ใช้งานนาอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเข้ามาใช้ในหน่วยงานโดย
ไม่ได้ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker) โจมตีและ
ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
โปร่งใส พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

23. การดาเนินงานขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ล่าช้า
(สานักการช่าง)

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- จานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานทาให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ล่าช้า
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนต้องนากลับไปแก้ไข

-

ด้านการดาเนินงาน

ด้านการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการทางานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

24. การดาเนินงานด้านการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างไม่สามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
กระบวนการทางานในการจัดทาฐานข้อมูลมี
ความละเอียดซับซ้อนทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด เนื่องจากข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างมีจานวนมากแปลงที่ดินจานวน
30,064 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จานวน 36,878
รายการ จึงทาให้การประเมินภาษีไม่
ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 เป็นกฎหมายใหม่ และบังคับใช้ในการ
จัดเก็บภาษีประจา พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เป็น
เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขาดความรู้
ความเข้าใจเพราะไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง
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กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมสนับสนุนและ
25. ไม่มีฐานข้อมูลราคากลาง
พัฒนาการทางานของ
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไป
ทิศทางเดียวกัน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
ราคามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนากระบวนการโดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร

26. งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
- การทาบัตรประจาตัว
ประชาชนผิดคน ทาให้มีการ
นาบัตรฯ จากการทาผิดคนไป
ใช้ในทางทุจริต เจ้าของ
รายการที่แท้จริงเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริตทางการ
ทาบัตรประจาตัวประชาชน

งบประมาณ
-

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน

-

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ,
ด้านการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

งบประมาณ

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการทางานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

27. การตัดแต่งต้นไม้ภายใน
เขตเทศบาลนครลาปาง
ตามคาร้องของประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐเกิด
ความล่าช้าประชาชนได้รับ
เดือดร้อน และไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายและ
ระยะเวลาที่กาหนด

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ
(เลื่อยยนต์)รถเครนตัดแต่งต้นไม้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการ
ปฏิบัติงานเช่น รถเครนไม่สามารถยื่น
เครนไปดาเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่มี
ความสูงเกิน 12 เมตร
- รถเครนตัดแต่งต้นไม้เกิดการชารุด
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติทา
ให้ดาเนินการเกิดความล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ประชาชนร้องขอดาเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้เร่งด่วนมีการตัดต้นไม้หลายจุด
- บางพื้นที่เข้าดาเนินการมีสภาพ
การจราจรติดขัดพื้นที่คับแคบรถ
เครนเข้าไม่ถึงทาให้ดาเนินการเกิด
ความล่าช้า

-

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน
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กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการทางานของ
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

28. การขออนุญาตอาคาร
ให้บริการ ไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อรองรับ
วิทยาการสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมสนับสนุนและ
30. การจัดเก็บรายได้สถานี
พัฒนาการทางานของ
ขนส่งฯ ได้ลดลง
องค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใส พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ไม่มีบุคลากรในสายวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
ทาให้การยื่นคาร้องมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
29. การปฏิบัติงานบางอย่าง ปัจจัยเสี่ยงภายใน
(เช่น ด้านการเงิน ธุรการ) บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่
ยังล่าช้าและไม่เป็นตาม
ทาอยู่ในปัจจุบัน
กาหนดระยะเวลา
ปัจจัยภายนอก
-สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ผู้ประกอบการ
ยกเลิกเส้นทางและลดจานวนเที่ยววิ่ง
- ผู้ประกอบการขอยกเลิกสัญญาเช่า
- ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารบาง
คันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เข้ามา
ชาระค่าบริการการใช้สถานีทาให้
สถานีขนส่งฯ

งบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง

-

ด้านการดาเนินงาน

-

ด้านการดาเนินงาน

-

ด้านการดาเนินงาน

-445.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์
การจัดสวัสดิการ
ให้แก่เด็กเยาวชน
สตรีผู้สูงอายุคน
พิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน

ความเสี่ยง
1. การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพความพิการ
กรณีบัตรประจาตัว
คนพิการหมดอายุ/
บัตรหาย

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
-การจัดทาข้อมูลการจัดทาบัตร
ปฏิบัติตาม
คนพิการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็น
กฎหมาย/
ปัจจุบันต้องมีการสารวจข้อมูล
กฎระเบียบ
เป็นประจา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ข้อมูลการจัดทาบัตรประจาตัว
คนพิการเป็นหน้าที่ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
- ระบบสารสนเทศและการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลและ
ระงับจ่ายเงินคนพิการได้ในระบบ

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
5
20

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ
ตนเองตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความเสี่ยง
2.กิจกรรมการจัด
ฝึกอบรม(สัมมนา)
กลุ่มเปูาหมายไม่ให้
ความสาคัญกับการ
ตอบรับและการเข้า
รับการอบรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการชุมชนมีความ
เสี่ยงผิดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และ
การเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
-กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้อานวยการ ดาเนินงาน
กอง/สานักไม่เข้ารับการอบรม
(สัมมนา)และไม่ส่งผู้แทนทาให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องดื่มได้ตาม
ระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-กลุ่มเปูาหมายคือ ประธานชุมชน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เข้ารับ
การอบรมและไม่ส่งผู้แทนทาให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องดื่มได้ตาม
ระเบียบฯ

โอกาส
5

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
3
15

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

-46ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาสังคม
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ส่งเสริม สนับสนุน 3. กิจกรรมโครงการ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
การปูองกันและ
สนับสนุนการ
- สถานการณ์ปัญหาโควิด19
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปูองกันและแก้ไข
- เลือกตั้งนายก/สท.
ปัญหายาเสพติดไม่
เป็นไปตามแผนงาน
ที่กาหนด
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี

4.การติดเชื้อใน
สถานบริการ
- การติดเชื้อโรค
(Covid19) จากการ
ฟุูงกระจายของ
ละอองฝอยที่เกิด
จากการให้บริการ
ทันตกรรม เช่น การ
อุดฟัน, การขูด
หินปูน
-การติดเชื้อและ
ภาวะแทรกซ้อน
หลังจากการรับ
บริการทันตกรรม

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ด้านการ
ดาเนินงาน

1

-การบริการ
ด้านการ
ทันตกรรมบางประเภท เช่น การ ดาเนินงาน
อุดฟัน และการขูดหินปูน ทาให้
เกิดละอองฝอย
เสี่ยงต่อการฟุูงกระจายของเชื้อ
โรค
และขาดเครื่องดูดละอองฝอย
-การทาความสะอาดเครื่องมือไม่
ถูกต้องและเหมาะสม
- สภาวะและพยาธิสภาพของ
ผู้ปุวย

5

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
2
2

5

25

ลาดับ
ความเสี่ยง
ต่า

สูงมาก

-47ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

กลยุทธ์

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการ
รักษา
พยาบาลเบื้องต้น
ส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค และ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการ
การส่งเสริมและ
สุขภาพด้านการ
พัฒนาระบบบริการ รักษาพยาบาล
สุขภาพของ
เบื้องต้น ส่งเสริม
ประชาชน
สุขภาพ ป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี

ความเสี่ยง
5. การดาเนินงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค ขั้นพื้นฐาน ไม่
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง
สาธารณสุข

6. กิจกรรมการ
ให้บริการใน
ศูนย์บริการ
กิจกรรมบาบัด
เทศบาลนครลาปาง
ขาดประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการ
ดาเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
-ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดาเนินงาน
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลตามข้อกาหนดในการ
รักษาโรคเบื้องต้นและการให้
ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. ๒๕๔๕
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่
ดาเนินงาน
จาเป็นในการให้บริการ
- สถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่
ปลอดภัยและยังไม่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการคือผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการปัจจุบันมีเพียงอาสาสมัคร
- ผู้มารับบริการเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการอาจเสี่ยงต่อ
การหกล้มและการเกิดอันตราย
จากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

โอกาส
5

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
4
20

4

16

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

สูงมาก

-48ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุ
และผู้พิการไม่มารับบริการ
ได้ครบตามแผนการบาบัด
- ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
เขตเทศบาลบางรายยังไม่
ทราบการบริการของ
ศูนย์บริการฯ จึงไม่ได้มา
รับบริการ

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ลาดับ
ความเสี่ยง

-49ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี

ความเสี่ยง
7.ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคและการระบาดของ
โรคติดต่อที่มียุงลายเป็น
พาหะ คือโรคไข้เลือดออก,
โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้ซิกา

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคเสื่อมสภาพ
- 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. พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ในการปูองกัน
และควบคุมโรค มี 5 คน
จานวนน้อยไม่เพียงพอกับ
งานที่ปฏิบัติ

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
4
16

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

-50ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพด้านการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน ทุก
กลุ่มวัยให้มี
สุขภาพดี

ความเสี่ยง
8. เสี่ยงต่อการเกิดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และการระบาดของโรคใน
พื้นที่

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
1.มีจานวนบุคลากรในงาน ดาเนินงาน
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ ดังนี้
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 6 คน (จากกรอบ
อัตรากาลัง 9 คน)
ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน
ปฏิบัติงานภาคสนาม 5 คน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1.จากสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19)
ในประเทศไทย ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ควบคุมโรคให้สงบได้

โอกาส
3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
5
15

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

-51ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

กลยุทธ์
ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมี
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง
9.การแจ้งให้
ผู้ประกอบการ
มาดาเนินการต่อหรือรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้งฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
กาหนด

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

ประเภท
ความเสี่ยง
ด้านการ
ดาเนินงาน

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
3
12

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูง

-52ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน

กลยุทธ์
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพด้าน
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นส่งเสริม
สุขภาพปูองกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยให้มีสุขภาพดี

ความเสี่ยง
10. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
เขตเทศบาลนครลาปาง
ได้รับบริการช่วยเหลือ
จากโครงการเทศบาลใส่ใจ
(Happy home ward)
ล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการการช่วยเหลือ

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
-ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดาเนินงาน
ที่จาเป็นต่อการให้บริการ
-รถยนต์กู้ชีพที่ให้บริการ
ชารุดหลายรายการ
-ข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระบบรับแจ้งเหตุ Help
Call Center ไม่เป็นปัจจุบัน
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
24 ชั่วโมง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-เครือข่ายการทางานไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
-ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่
ขอรับความช่วยเหลือจาก
เทศบาลนครลาปาง ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
3
12

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

กลยุทธ์

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

ความเสี่ยง

11.การดาเนินงานจัด
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
2564 ส่วนส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานทุก
โครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-ญาติหรือผู้ดูแลไม่
ประสงค์ให้ผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงรับบริการตาม
โครงการ
-ระบบเว็บไซต์ทีโอทีล่ม
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ที่
มีภาวะพึ่งพิงได้
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
ด้านการ
สถานการณ์การแพร่ระบาด ดาเนินงาน
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด19) ทาให้มีความจาเป็นต้อง
ปรับแผนและวิธีการ
ดาเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมหลายกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรการ
การเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว

โอกาส

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

1.5

6

ลาดับ
ความเสี่ยง

ปานกลาง

-54ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การศึกษากีฬา
กิจกรรมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม
สนับสนุน ให้
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนคร
ลาปางให้มีการ
บริหารจัด
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน

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

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- การประยุกต์ใช้รูปแบบ ดาเนินงาน
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนส่งผลให้ครูมีภาระ
งานมากขึ้น
- ห้องเรียนคับแคบเมื่อใส่
table shield นักเรียน
มองกระดานผ่านพลาสติก
ไม่ชัดเจน
- โต๊ะรับประทานอาหาร
ของนักเรียนไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักเรียนเนื่องจากมี
table shield กั้นอยู่
- โรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ
เพิ่มความเสี่ยงในจุดสัมผัส
ร่วม
- การปรับเปลี่ยนปฏิทิน
ทางวิชาการส่งผลต่อการ
บริหารและจัดการศึกษา

โอกาส
2

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
1
2

ลาดับ
ความเสี่ยง
ต่า

-55ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- การเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของผู้ปกครอง
เนื่องจากนักเรียนบางคน
อยู่กับ ปูุ ย่า ตา ยาย ที่
อ่านหนังสือไม่ออก และไม่
เข้าถึงต่อเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับปรุง พัฒนา
13.การปรับปรุงซ่อมแซม ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโครงสร้างอาคาร
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง ล่าช้าอาจก่อให้เกิด
งานออกแบบ ประมาณการ
สาธารณูปโภค
และการจราจร
อุบัติเหตุแก่ผู้ประกอบการ ราคา มีปริมาณงานมากไม่
พัฒนาตาม
พัฒนาปรับปรุง
สามารถจัดส่งข้อมูลได้ตาม
และประชาชนที่มาใช้
ผังเมือง ปรับภูมิ
สาธารณูปโภค และ บริการในตลาดเทศบาล เวลาที่กาหนด
ทัศน์เมืองและการ บริการสาธารณะให้
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ได้มาตรฐานพร้อม
- โครงสร้างอาคารเก่า
ทรัพยากรธรรมชาติ รองรับการ
เสื่อมสภาพ ชารุด
และสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง

โอกาส

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

4

16

ลาดับ
ความเสี่ยง

สูงมาก

-56ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
พัฒนาตาม
ผังเมือง ปรับภูมิ
ทัศน์เมืองและการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์
ปรับปรุง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจราจร
พัฒนาปรับปรุง
สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานพร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

14. การจัดทาข้อมูล
โครงการก่อสร้างฯ บาง
โครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล โดย
ขาดรายละเอียดแนวเขต
ทางสาธารณะที่ชัดเจน
ถูกต้อง ทาให้การดาเนิน
โครงการล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ผู้บริหารมีนโยบายให้
จัดทาโครงการก่อสร้าง
เร่งด่วน
- เจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล
มีไม่เพียงพอ

ด้านการ
ดาเนินงาน

4

15. การถูกร้องเรียนจาก
ประชาชน เนื่องจากการ
ดาเนินการเก็บขนกิ่งไม้
ล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
1. บุคลากรพนักงานขับรถ ดาเนินงาน
ไม่เพียงพอ
2. รถที่ใช้ในการเก็บขน
กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม ทาให้
เก็บขนกิ่งไม้ได้ปริมาณ
น้อย และต้องเพิ่มรอบใน
การเก็บขน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ประชาชนไม่คัดแยก

5

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
2
8

5

25

ลาดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

สูงมาก

-57ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ขยะทั่วไปออกจากการทิ้ง
กองกิ่งไม้ ใบไม้
2. มีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุ
ก่อสร้างรวมกับกิ่งไม้ ใบไม้
3. บริเวณที่ทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้
ของประชาชน ไม่มีความ
เหมาะสมกับการเก็บขน
เช่น ไกลจากถนน บริเวณ
ที่คับแคบ
16.ความผิดพลาดในด้าน ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
การเงินและการจัดทา
-เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน ดาเนินงาน
รายงานทางการเงินที่อาจ กองทุนฯ เป็นบุคลากรด้าน
ส่งผลให้เกิดข้อทักท้วง
การสาธารณสุข และยังขาด
จากหน่วยตรวจสอบ
ความรู้และประสบการณ์
ภายนอก
การบริหารจัดการด้านการเงิน
(กองสาธารณสุขและ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
สิ่งแวดล้อม)
- ตามประกาศกองทุนฯ
และแนวนโยบายการ
ปฏิบัติและการปฏิบัติยัง
เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการ
สาธารณสุข

โอกาส

5

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

4

20

ลาดับ
ความเสี่ยง

สูงมาก
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

17. การจัดทาญัตติเข้าสู่
การพิจารณาต่อสภามี
ข้อผิดพลาด (ฝุายกิจการ
สภา)

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- เจ้าหน้าที่ของบาง
ปฏิบัติตาม
สานัก/กองขาดความรู้
กฎหมาย/
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาญัตติ
เข้าสู่สภา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ข้อระเบียบกฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง

4

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ

18. การซ่อมบารุงรักษา
เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่
ทันความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
-ขั้นตอนสายบังคับบัญชา
มีหลายระดับ ต้องใช้
เวลานานกว่าจะได้รับการ
อนุมัติ

4

ด้านการ
ดาเนินงาน

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
4
16

2.5

10

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

สูง

-59ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ลาดับ
ความเสี่ยง

-ระเบียบกฎหมายซึ่งใน
การจัดซื้อ/จ้าง จะต้องทา
ให้ถูกระเบียบและขั้นตอน
กว่าจะได้รับการอนุมัติซื้อ/
จ้างจากผู้บริหาร ใช้เวลา
หลายวัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

พัฒนากระบวนการ 19. การชารุดของระบบ
โดยมุ่งเน้น
เสียงตามสายชุมชนเกิดขึ้น
ผู้รับบริการเป็น
บ่อยครั้ง
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ไม่มีบุคลากรด้านงาน
อิเลคทรอนิกส์ที่มาดูแล
ระบบเสียงตามสายชุมชน
- ขาดเครื่องมือในการ
ทางาน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- วัสดุอุปกรณ์เสียงตาม
สายที่ติดตั้งตามสถานที่
ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับ
ความเสียหายจากสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวน
ตามฤดูกาลและเกิดจาก

ด้านการ
ดาเนินงาน

5

2

10

สูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง

20.การยื่นคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

อุบัติเหตุหรือการมีเจตนา
ในการทาลายทรัพย์สิน
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- เจ้าหน้าที่ของบางสานัก/ ดาเนินงาน
กองยื่นคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบเงินอุดหนุน
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้องตามแนวทางการ
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
-ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
พิจารณางบประมาณไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่
เป็นปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- แนวทางการจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองไม่ชัดเจน

โอกาส

3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
3

9

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรม และโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง
21.การจัดทางบทรัพย์สิน
และควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับหน่วยงาน
(สานักการศึกษา)

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ข้อจากัดด้านบุคลากร
- ปริมาณหน้าที่ที่
ดาเนินการด้านครุภัณฑ์มี
ปริมาณมาก
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี
การเปลี่ยนแปลงเป็น
ผู้รับผิดชอบรายใหม่ จึง
ขาดข้อมูลต่อเนื่อง/ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
- ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ลงระบบ e-laas
ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ทรัพย์สิน ไม่มีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
ลงระบบ e-laas

ประเภท
ความเสี่ยง
ด้านการ
ดาเนินงาน

โอกาส
3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
3
9

ลาดับ
ความเสี่ยง
สูง
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กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

1. ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาการทางาน
ขององค์กรให้
ทันสมัย เป็นธรรม
และโปร่งใสพร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

22.มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบางตัวทาหน้าที่
ในการแจกหมายเลข IP
Address แบบอัตโนมัติ
(Dynamic Host
Configuration:DHCP)
เพิ่มเข้ามาในระบบทาให้
เกิดปัญหาในการเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ต

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- มีผู้ใช้งานนาอุปกรณ์
ดาเนินงาน
กระจายสัญญาณเข้ามาใช้
ในหน่วยงานโดยไม่ได้
ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ถูกผู้ไม่หวังดี (Hacker)
โจมตีและปรับเปลี่ยนการ
ตั้งค่าของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

4

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

23. การดาเนินงานขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้า (สานัก
การช่าง)

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- จานวนบุคลากรมีไม่
ดาเนินงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ทาให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ล่าช้า
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบเอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนต้องนากลับไปแก้ไข

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
2
8

2

8

ลาดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ปานกลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์
ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง
24. การดาเนินงานด้าน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างไม่สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
-กระบวนการทางานในการ ดาเนินงาน
จัดทาฐานข้อมูลมีความ
ละเอียดซับซ้อนทาให้ไม่
สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด
เนื่องจากข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมีจานวนมาก
แปลงที่ดินจานวน 30,064
แปลง สิ่งปลูกสร้าง จานวน
36,878 รายการ จึงทาให้
การประเมินภาษีไม่
ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 เป็น
กฎหมายใหม่ และบังคับใช้
ในการจัดเก็บภาษีประจา
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
2
8

ลาดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ขาด
ความรู้ความเข้าใจเพราะไม่
มีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน ส่งผลให้การจัดเก็บ
ภาษีไม่ครบถ้วน
25. ไม่มีฐานข้อมูลราคา ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
กลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง -ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างไม่
ดาเนินงาน
เป็นไปทิศทางเดียวกัน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-ราคามีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจ
26. งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
- การทาบัตรประจาตัว
ประชาชนผิดคน ทาให้มี
การนาบัตรฯ จากการทา
ผิดคนไปใช้ในทางทุจริต
เจ้าของรายการที่แท้จริง
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- เจ้าหน้าที่ขาดความ
ดาเนินงาน
ระมัดระวัง รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริต
ทางการทาบัตรประจาตัว
ประชาชน

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ลาดับ
ความเสี่ยง

3

2

6

ปานกลาง

1

5

5

ปานกลาง
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กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

พัฒนากระบวนการ
โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ

26. งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
- การทาบัตรประจาตัว
ประชาชนผิดคน ทาให้มี
การนาบัตรฯ จากการทา
ผิดคนไปใช้ในทางทุจริต
เจ้าของรายการที่แท้จริง
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- เจ้าหน้าที่ขาดความ
ดาเนินงาน
ระมัดระวัง รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้มาใช้บริการเจตนาทุจริต
ทางการทาบัตรประจาตัว
ประชาชน

1

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

27. การตัดแต่งต้นไม้
ภายในเขตเทศบาลนคร
ลาปาง ตามคาร้องของ
ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐเกิดความล่าช้า
ประชาชนได้รับเดือดร้อน
และไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายและระยะเวลาที่
กาหนด

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่
ดาเนินงาน
เพียงพอ (เลื่อยยนต์รถเครน
) ตัด
แต่งต้นไม้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรในการปฏิบัติงาน
เช่น รถเครนไม่สามารถยื่น
เครนไปดาเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้ที่มีความสูงเกิน 12ม.
- รถเครนตัดแต่งต้นไม้เกิด
การชารุดไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติทาให้
ดาเนินการเกิดความล่าช้า

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
5
5

1

4

ลาดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ปานกลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ประชาชนร้องขอดาเนินการ
ตัดแต่งต้นไม้เร่งด่วนมีการ
ตัดต้นไม้หลายจุด
- บางพื้นที่เข้าดาเนินการมี
สภาพการจราจรติดขัดพื้นที่
คับแคบรถเครนเข้าไม่ถึงทา
ให้ดาเนินการเกิดความ
ล่าช้า
28. การขออนุญาตอาคาร ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการ
ให้บริการ ไม่แล้วเสร็จ
- ไม่มีบุคลากรในสายวิชาชีพ ดาเนินงาน
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย วิศวกรรมเพื่อทาหน้าที่
กาหนด
ตรวจสอบแบบแปลนตาม
พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้รับบริการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารทาให้การยืคา่น
ร้องมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย

โอกาส

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

1

4

ลาดับ
ความเสี่ยง

ปานกลาง
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กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อ
รองรับวิทยาการ
สมัยใหม่

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

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
บุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบัน

ด้านการ
ดาเนินงาน

4

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
ทางานขององค์กร
ให้ทันสมัย เป็น
ธรรมและโปร่งใส
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

30. การจัดเก็บรายได้
สถานีขนส่งฯ ได้ลดลง

ปัจจัยภายนอก
ด้านการ
-สถานการณ์การแพร่
ดาเนินงาน
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทาให้ผู้ประกอบการ
ยกเลิกเส้นทางและลด
จานวนเที่ยววิ่ง
- ผู้ประกอบการขอยกเลิก
สัญญาเช่า
- ผู้ประกอบการเดินรถ
โดยสารบางคันไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไม่เข้ามา
ชาระค่าบริการการใช้สถานี
ทาให้สถานีขนส่งฯ

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
1
4

1

4

ลาดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ปานกลาง

-685.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
สูงมาก
ด้านการปฏิบัติ
ควบคุม/
ความพิการกรณีบัตร
-การจัดทาข้อมูลการ
(20)
ตามกฎหมาย/ ลดความเสี่ยง
ประจาตัวคนพิการ
จัดทาบัตรคนพิการ
กฎระเบียบ
หมดอายุ/บัตรหาย
ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็น
ปัจจุบันต้องมีการ
สารวจข้อมูลเป็น
ประจา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ข้อมูลการจัดทา
บัตรประจาตัวคน
พิการเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
1. จัดทาข้อมูลการจัดทาบัตร
ประจาตัวคนพิการให้เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบข้อมูลการทาบัตรพิการ
กรณีบัตรพิการหมดอายุเป็นประจา
ทุกเดือนหากพบว่าบัตรประจาตัวคน
พิการหมดอายุให้คนพิการดาเนินการ
ต่อบัตรฯหากไม่ดาเนินการให้ระงับ
การจ่ายเงินคนพิการจนกว่าคนพิการ
จะนาบัตรพิการมาแสดงตน
3. ลงพื้นที่พูดคุยทาความเข้าใจชี้แจง
ขั้นตอนการทาบัตรประจาตัวพิการ
และตรวจสอบบัตรประจาตัวคนพิการ
เป็นประจาทุกปีในห้วงสิ้น
ปีงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

งานสังคม
สงเคราะห์
กองสวัสดิการ
สังคม
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ปัจจัยเสี่ยง

2. ระบบสารสนเทศ
และการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและระงับ
จ่ายเงินคนพิการได้
ในระบบฯ
2. กิจกรรมการจัด
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ฝึกอบรม (สัมมนา)
กลุ่มเปูาหมายคือ
กลุ่มเปูาหมายไม่ให้
ผู้อานวยการกอง/
ความสาคัญกับการตอบ สานักไม่เข้ารับการ
รับและการเข้ารับการ อบรม (สัมมนา) และ
อบรมตามโครงการบริหาร ไม่ส่งผู้แทนทาให้ไม่
จัดการชุมชนมีความเสี่ยง สามารถเบิกจ่าย
ผิดระเบียบกระทรวง
ค่าอาหารและอาหาร
มหาดไทยว่าด้วย
ว่างและเครื่องดื่มได้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามระเบียบฯ
และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สูงมาก
(15)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ควบคุม/ 1. แจ้งหนังสือเวียนถึงกลุ่มเปูาหมาย
ต.ค.63-ก.ย.64
ลดความเสี่ยง ให้ทราบวัตถุประสงค์และความสาคัญ
ของกิจกรรมโครงการฯ และความ
เสียหายต่อราชการที่จะเกิดขึ้น หากไม่
เข้ารับการอบรม(สัมมนา)หรือหากไม่ส่ง
ผู้แทนทาให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ได้ตามระเบียบฯ
2. การฝึกอบรมทุกกิจกรรมโครงการฯ
ต้องกาหนดการชี้แจงเสียหายต่อ
ราชการที่จะเกิดขึ้นหากกลุ่มเปูาหมาย
ไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือหากไม่ส่งผู้แทน

ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนา
ชุมชน

-70ความเสี่ยง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

3. กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
กลุ่มเปูาหมายคือ
ประธานชุมชนซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกไม่เข้า
รับการอบรมและไม่
ส่งผู้แทนทาให้ไม่
สามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารและอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มได้
ตามระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- สถานการณ์ปัญหา
โควิด – 19
- เลือกตั้งนายก/สท.

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ต่า
(2)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ควบคุม/
1. ปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
ลดความเสี่ยง 2. ใช้มาตรการปูองกันโควิด – 19

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

งานส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ
สังคม กอง
สวัสดิการสังคม
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4. การติดเชื้อในสถาน
บริการ
- การติดเชื้อโรค(Covid19)
จากการฟุูงกระจายของ
ละอองฝอยที่เกิดจาก
การให้บริการทันตกรรม
เช่น การอุดฟัน, การขูด
หินปูน
- การติดเชื้อและ
ภาวะแทรกซ้อน
หลังจากการรับบริการ
ทันตกรรม
5. การดาเนินงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้น
พื้นฐานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
- การบริการทันตกรรม สูงมาก
ด้านการ
ควบคุม/
บางประเภท เช่น การ
(25)
ดาเนินงาน ลดความเสี่ยง
อุดฟัน และการขูด
หินปูนทาให้เกิด
ละอองฝอย เสี่ยงต่อ
การฟุูงกระจายของ
เชื้อโรคและขาด
เครื่องขูดละอองฝอย
- การทาความสะอาด
เครื่องมือไม่ถูกต้อง
และเหมาะสม
- สภาวะและพยาธิ
สภาพของผู้ปุวย
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
สูงมาก
ด้านการ
ควบคุม/
- ไม่มีผู้ประกอบ
(20)
ดาเนินงาน ลดความเสีย่ ง
วิชาชีพเวชกรรม
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขฯ

มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง/
ดาเนินการ
แนวทางการแก้ไข
1. ควบคุมการทาความสะอาดและการ ต.ค.63-ก.ย.64
ฆ่าเชื้อโรคของเครื่องมือและวัสดุ
ทันตกรรม
2. ซักประวัติและการคัดกรองผู้ปุวย
ก่อนรับบริการทันตกรรม
3. การจัดทาแผนและจัดซื้อเครื่องดูด
ละอองฝอย

1.ทาหนังสือขอให้งานเวชกรรมสังคม ก.พ.-ก.ย. 64
รพ.ลาปาง ดาเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน แก่เด็ก
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
2.ทาหนังสือหารือกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลาปาง เพื่อ
มอบหมายอานาจหน้าที่การดาเนินงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ
งานทันตกรรม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
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ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลตาม
ข้อกาหนดในการ
รักษาโรคเบื้องต้น
และการให้ภูมิคุ้มกัน
โรค พ.ศ. ๒๕๔๕
6. กิจกรรมการ
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ให้บริการในศูนย์บริการ - ขาดครุภัณฑ์ทาง
กิจกรรมบาบัดเทศบาล การแพทย์ที่จาเป็นใน
นครลาปาง
การให้บริการ
- สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย
และยังไม่เหมาะสม
กับผู้รับบริการคือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่
ช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการปัจจุบัน

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สูง
(16)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

ควบคุม/
ลดความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
ให้พยาบาลวิชาชีพสังกัดเทศบาลนคร
ลาปาง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ดาเนินการจัดทารายการครุภัณฑ์ ต.ค. 63-ก.ย. 64
ทางการแพทย์ที่จาเป็นเข้าแผนพัฒนา
เทศบาล
2. ดาเนินการประสานสานักการช่าง
ประมาณการออกแบบสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเข้า
แผนพัฒนาเทศบาล
3. ดาเนินการแจ้งงานบุคลากรเพื่อ
เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ช่วยงาน
ประจาศูนย์บริการฯ
4. ทาแผนการรักษาบาบัดรายบุคคล
และจัดทาแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

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

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
และขอเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพหรือ
เครื่องมือช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไว้ประจา
ศูนย์บริการฯ
5. ดาเนินการจัดทาบัตรนัดและ
กาหนดวันมารับบริการให้แก่ผู้มารับ
บริการ
6. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลรับทราบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง/
ดาเนินการ
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
7. ความเสี่ยงต่อการเกิด ปัจจัยเสี่ยงภายใน
สูงมาก
ด้านการ
ควบคุม/
1. ขออัตรากาลังพนักงานจ้างทีม
ก.พ. - ก.ย. 64
โรคและการระบาดของ 1. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้
(16)
ดาเนินงาน
ลดความเสี่ยง ปฏิบัติงานภาคสนามเพิ่ม 2 คน
โรคติดต่อที่มียุงลายเป็น ในการปฏิบัติงาน
2. ขอซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิด ULV
พาหะ คือโรคไข้เลือดออก, ควบคุมโรคเสื่อมสภาพ
เพิ่ม 1 เครื่อง
โรคชิคุนกุนยา,
- รถยนต์ 1 คัน
3. จัดทาโครงการรณรงค์กาจัดลูกน้า
โรคไข้ซิกา
อายุการใช้งาน 25 ปี
ยุงลายเพื่อปูองกันโรคติดต่อที่มียุงลาย
- เครื่องพ่นสารเคมี
เป็นพาหะ
ชนิดหมอกควัน6 เครื่อง
อายุการใช้งาน5-14 ปี
- เครื่องพ่นสารเคมี
ชนิด ULV 1 เครื่อง
อายุการใช้งาน 21 ปี
2. พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานภาคสนาม
ในการปูองกันและ
ควบคุมโรค มี 5 คน
จานวนน้อยไม่เพียงพอ
กับงานที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
งานปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง/
ดาเนินการ
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
8. ความเสี่ยงต่อการเกิด ปัจจัยเสี่ยงภายใน
สูงมาก
ด้านการ
ควบคุม/ 1. ระดมกาลังคนและทรัพยากรในกอง ก.พ. - ก.ย. 64
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1. มีจานวนบุคลากร
(15)
ดาเนินงาน ลดความเสี่ยง สาธารณสุขฯ /เทศบาลนครลาปาง
2019 และการระบาด ในงานปูองกันและ
ร่วมดาเนินการปูองกันและควบคุมโรค
ของโรคในพื้นที่
ควบคุมโรคติดต่อดังนี้
2. จัดทาโครงการเตรียม ความ
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
พร้อมรับสถานการณ์การระบาด
- พนักงานจ้างทั่วไป
โรคติดต่อในพื้นที่ (โรคติดเชื้อไวรัส
และพนักงานจ้างตาม
โคโรนา 2019)
ภารกิจ 6 คน (จาก
กรอบอัตรากาลัง 9 คน)
ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน
ปฏิบัติงานภาคสนาม
5 คน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1.จากสถานการณ์
การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID19) ใน
ประเทศไทย ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ควบคุมโรคให้สงบได้

ผู้รับผิดชอบ
งานปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อได้

-76-

ความเสี่ยง
9. การแจ้งให้
ผู้ประกอบการ
มาดาเนินการต่อหรือ
รับใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจ้งฯ ตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
กาหนด

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

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
มาตรการดาเนินการจัดการ
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง/
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
สูง
ด้านการ
ควบคุม/ 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่กากับดูแลการ
(12)
ดาเนินงาน ลดความเสี่ยง กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุมและ
ครบถ้วน
2. จัดทาทะเบียนคุมการแจ้งข้อมูล
และจัดทาแบบตอบรับการแจ้งข้อมูล
3. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบ
การจัดส่งเอกสาร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

งานสุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

-77ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

10. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
เขตเทศบาลนครลาปาง
ได้รับบริการช่วยเหลือ
จากโครงการเทศบาล
ใส่ใจ (Happy home
ward) ล่าช้า ไม่ทันต่อ
ความต้องการการ
ช่วยเหลือ

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ขาดอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จาเป็นต่อ
การให้บริการ
- รถยนต์กู้ชีพที่
ให้บริการชารุดหลาย
รายการ
- ข้อมูลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระบบรับแจ้ง
เหตุ Help Call
Center ไม่เป็นปัจจุบัน
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-เครือข่ายการทางาน
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน
-ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้อง
ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ที่ขอรับความ

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง/
ดาเนินการ
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
สูง
ด้านการ
ควบคุม/
1. ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
ต.ค. 63- ก.ย. 64
(12)
ดาเนินงาน ลดความเสี่ยง แพทย์ที่จาเป็นต่อการให้บริการ
2. ดาเนินการแจ้งซ่อมรถยนต์กู้ชีพ
รายการที่ชารุด
3. ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระบบรับแจ้งเหตุ Help Call Center
ให้เป็นปัจจุบัน
4. ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ต่างสังกัดมา
ช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ
5. ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ขอความร่วมมือ และประสานงาน
กับเครือข่ายการทางานต่างๆ
2. ดาเนินการขึ้นทะเบียนผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงเป็นผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ
จากเทศบาลนครลาปาง โดย
ประสานงานกับกองสวัสดิการสังคม
3. ลงเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ

ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-78ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
ช่วยเหลือจาก
เทศบาลนครลาปาง
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-ญาติหรือผู้ดูแลไม่
ประสงค์ให้ผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงรับบริการตาม
โครงการ
-ระบบเว็บไซต์ทีโอที
ล่ม ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
ของญาติหรือผู้ดูแลต่อการดาเนินงาน
โครงการนี้
4. ประสานงานผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
ทีโอทีให้แก้ไขและใช้งานได้ปกติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-79ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
11. การดาเนินงานจัด ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
ปานกลาง ด้านการ
ควบคุม/
โครงการ/กิจกรรมตาม สถานการณ์การแพร่
ลดความเสี่ยง
(6)
ดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ระบาดของไวรัสโคโรนา
ประจาปีงบประมาณ
2019 (โควิด-19) ทา
2564 ส่วนส่งเสริม
ให้มีความจาเป็นต้อง
การศึกษา ศาสนา และ ปรับแผนและวิธีการ
วัฒนธรรมไม่เป็นไปตาม ดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานทุก โครงการและ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลาย
กิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการการเฝูา
ระวังการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว
12. การจัดการเรียนการ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ต่า
ด้านการ
ยอมรับ
สอนในช่วงที่มีโรค
- การประยุกต์ใช้
(2)
ดาเนินงาน
ความเสี่ยง
ระบาด Covid-19
รูปแบบการเรียนการ
ของโรงเรียนเทศบาล 3 สอนของโรงเรียน
(บุญทวงค์อนุกูล)
ส่งผลให้ครูมีภาระงาน
มากขึ้น
- ห้องเรียนคับแคบ
เมื่อใส่ table shield

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
1. ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงาน วิธีการดาเนินงานรองรับ
ความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง

1. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
Covid-19
2. จัดครูเวรประจาวันในการคัดกรอง
เด็กอย่างเคร่งครัด
3. จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิและสบู่
เหลวในการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ใน
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ส่วนส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สานักการศึกษา

ต.ค.63
ก.ย.64

โรงเรียน
เทศบาล 3 (บุญ
ทวงค์อนุกูล)
สานักการศึกษา

-80ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
นักเรียนมองกระดาน
ผ่านพลาสติกไม่ชัดเจน
- โต๊ะรับประทาน
อาหารของนักเรียน
ไม่เพียงพอต่อจานวน
นักเรียนเนื่องจากมี
table shield กั้นอยู่
- โรงเรียนมีพื้นที่คับ
แคบเพิ่มความเสี่ยง
ในจุดสัมผัสร่วม
- การปรับเปลี่ยน
ปฏิทินทางวิชาการ
ส่งผลต่อการบริหาร
และจัดการศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- การเรียนออนไลน์
ของนักเรียนขึ้นอยู่
กับความพร้อมของ
ผู้ปกครอง เนื่องจาก
นักเรียนบางคนอยู่
กับ ปูุ ย่า ตา ยาย ที่

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันตนเองให้กับนักเรียนเรื่อง
โรค Covid-19

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-81ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

อ่านหนังสือไม่ออก
และไม่เข้าถึงต่อ
เทคโนโลยี
13. การปรับปรุง
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ซ่อมแซมระบบ
เจ้าหน้าที่
โครงสร้างอาคารล่าช้า ผู้รับผิดชอบงาน
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ออกแบบประมาณ
แก่ผู้ประกอบการและ
การราคา มีปริมาณ
ประชาชนที่มาใช้บริการ งานมาก ไม่สามารถ
ในตลาดเทศบาล
จัดส่งข้อมูลได้ตาม
เวลาที่กาหนด
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
โครงสร้างอาคารเก่า
เสื่อมสภาพชารุด
14. การจัดทาข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
โครงการก่อสร้างฯ
- ผู้บริหารมีนโยบาย
บางโครงการเพื่อบรรจุ ให้จัดทาโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาล ก่อสร้างเร่งด่วน
โดยขาดรายละเอียด
- เจ้าหน้าที่สารวจ
แนวเขตทางสาธารณะที่ ข้อมูลมีไม่เพียงพอ
ชัดเจนถูกต้อง ทาให้การ

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 64

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สูงมาก
(16)

ด้านการ
ดาเนินงาน

ควบคุม/ 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความชานาญ
ลดความเสี่ยง ตรวจเช็คระบบโครงสร้างอาคาร ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. มีการประชุมหารือแนวทางการ
ปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกันระหว่างกอง
สาธารณสุขฯ และสานักการช่าง

ปานกลาง
(8)

ด้านการ
ดาเนินงาน

ควบคุม/
1. มีการออกสารวจ จัดเก็บข้อมูล
ต.ค. 63- ก.ย. 64 ส่วนควบคุมการ
ลดความเสี่ยง โครงการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า
ก่อสร้าง
2. เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่สารวจทีม
สารวจ โดยการจ้างเหมา 1 คน 1
สัญญา

-82ความเสี่ยง
ดาเนินโครงการล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน
15. การถูกร้องเรียนจาก
ประชาชนเนื่องจากการ
ดาเนินการเก็บขนกิ่งไม้
ล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
1. บุคลากรพนักงาน
ขับรถไม่เพียงพอ
2. รถที่ใช้ในการเก็บขน
กิ่งไม้ ไม่เหมาะสม
ทาให้เก็บขนกิ่งไม้ได้
ปริมาณน้อย และต้อง
เพิ่มรอบในการเก็บขน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ประชาชนไม่คัด
แยกขยะทั่วไปออก
จากการทิ้งกองกิ่งไม้
ใบไม้
2. มีการลักลอบทิ้ง
เศษวัสดุก่อสร้างรวม
กับกิ่งไม้ ใบไม้
3. บริเวณที่ทิ้งกิ่งไม้
ใบไม้ของประชาชน
ไม่มีความเหมาะสม

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)
สูงมาก
(25)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ควบคุม/ 1. ขออัตรากาลังพนักงานขับรถเพิ่ม ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ลดความเสี่ยง จานวน 4 คน
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก
เทท้าย และรถเครน เพื่อให้ง่ายต่อการ
เก็บขนกิ่งไม้ และถุง Big Bag อีกทั้ง
ช่วยให้สะดวกในการเทกิ่งไม้ ทาให้ลด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเทกองกิ่งไม้

3. ประชาสัมพันธ์การทิ้งกิ่งไม้ ใบไม้
โดยให้คัดแยกออกจากขยะประเภทอื่น

ผู้รับผิดชอบ

งานรักษา
ความสะอาด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ปัจจัยเสี่ยง

กับการเก็บขน เช่น
ไกลจากถนน บริเวณ
ที่คับแคบ
16. ความผิดพลาดใน
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ด้านการเงินและการ
- เจ้าหน้าที่ที่
จัดทารายงานทางการ ปฏิบัติงานด้าน
เงินที่อาจส่งผลให้เกิดข้อ กองทุนฯ ยังขาด
ทักท้วงจากหน่วย
ความรู้ ประสบการณ์
ตรวจสอบภายนอก
และเชี่ยวชาญการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของกองทุนฯ
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ตามประกาศ
กองทุนฯ และ
แนวนโยบายการ
ปฏิบัติและการปฏิบัติ
ยังเป็นเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุข

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สูงมาก
(20)

ด้านการเงิน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ควบคุม/
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้
ต.ค. 63- ก.ย. 64
ลดความเสี่ยง ความสามารถ เชี่ยวชาญการบริหาร
จัดการด้านเงิน เพื่อกากับ ดูแล
ติดตาม กองทุนฯ
2. รายงานการเงินกองทุนฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบการจัดทาการเงินและบัญชี
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ร่วมการ
อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ หรือการบริหาร
จัดการด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

งานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
นครลาปาง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ปัจจัยเสี่ยง

17. จัดทาญัตติเข้าสู่การ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
พิจารณาต่อสภามี
- เจ้าหน้าที่ของบาง
ข้อผิดพลาด
สานัก/กองขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาญัตติเข้า
สู่สภา
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ข้อระเบียบ
กฎหมายหรือหนังสือ
สั่งการต่างๆ มีการ
ปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
18. การซ่อมบารุงรักษา ปัจจัยเสี่ยงภายใน
เครื่องจักรกล/
- ขั้นตอนสายบังคับ
ยานพาหนะแล้วเสร็จไม่ บัญชามีหลายระดับ
ทันความต้องการใช้งาน ต้องใช้เวลานานกว่า
ของผู้ใช้
จะได้รับการอนุมัติ
- ระเบียบกฎหมาย
ซึ่งในการจัดซื้อ/จ้าง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
สูงมาก
ด้านการ
ควบคุม/
(16)
ปฏิบัติตาม ลดความเสี่ยง
กฎหมาย/
ระเบียบ

สูง
(10)

ด้านการ
ดาเนินงาน

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของญัตติ ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ แต่ละ
สานัก/กอง รวมถึงเจ้าหน้าที่นิติกร
เพื่อทาหน้าที่ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักการและเหตุผล
รวมถึงการอ้างอิงระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการต่างๆ ก่อนเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
2. ส่งให้เลขานุการสภาตรวจสอบ
ก่อนนาส่งประธานสภา พิจารณา
วินิจฉัยบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝุายกิจการสภา

ควบคุม/
1. จัดทาระบบติดตามผลการอนุมัติ
ต.ค. 63- ก.ย. 64 ศูนย์
ลดความเสี่ยง ของผูบ้ ริหารกับกองคลัง
เครือ่ งจักรกล
2. ในระหว่างรอการอนุมัติจาก
ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ให้ช่างซ่อม
เตรียมความพร้อมไว้
3. หลังได้รับแจ้งจากกองคลังว่า
ผู้บริหารอนุมัติแล้ว จะดาเนินการซ่อม
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ปัจจัยเสี่ยง

จะต้องทาให้ถูก
ระเบียบและขั้นตอน
กว่าจะได้รับ การ
อนุมัติซื้อ/จ้างจาก
ผู้บริหาร ใช้เวลา
หลายวัน
19. การชารุดของระบบ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
เสียงตามสายชุมชนเกิด - ไม่มีบุคลากรด้าน
บ่อยครั้ง
งานอิเลคทรอนิกส์
ที่มาดูแลระบบเสียง
ตามชุมชน
- ขาดเครื่องมือใน
การทางาน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- วัสดุอุปกรณ์ระบบ
เสียงตามสายที่ติดตั้ง
ตามสถานที่ต่าง ๆ
ของชุมชนได้รับความ
เสียหายจากสภาพ
ภูมิอากาศทีแปรปรวน
่
ตามฤดูกาลและเกิด

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สูง
(10)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
บารุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ถ่ายโอน
ความเสี่ยง

- จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งาน
ประชาสัมพันธ์
ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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ปัจจัยเสี่ยง

จากอุบัติเหตุหรือการ
มีเจตนาทาลาย
ทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้
กับจุด
20. การยื่นคาขอตั้ง
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
งบประมาณรายจ่าย
- เจ้าหน้าที่ของบาง
ประจาปี งบเงินอุดหนุน สานัก/กองยื่นคาขอ
กรณีเป็นหน่วยรับ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ ไม่ครบถ้วน ประจาปี งบเงินอุดหนุน
ไม่ถูกต้อง
กรณีเป็นหน่วยรับ
งบประมาณไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้องตามแนวทาง
การจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ
- ฐานข้อมูลที่ใช้
ประกอบการพิจารณา
งบประมาณไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปัจจุบัน

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สูง
(9)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุม/ 1. กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 งานจัดทา
ลดความเสี่ยง การยืน่ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ
ประจาปี งบเงินอุดหนุนดาเนินการให้
ฝุายบริการและ
ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการยื่นคาขอตั้ง
เผยแพร่วิชาการ
งบประมาณ ต้องเสนอให้
กองวิชาการ
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรอง
และแผนงาน
ความถูกต้อง
2. กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
พิจารณางบประมาณให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการจัดทา
คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบเงินอุดหนุน
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21. การจัดทางบ
ทรัพย์สินและ
ควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับ
หน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- แนวทางการจัดทา
คาขอตั้งงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองไม่ชัดเจน
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- ข้อจากัดด้าน
บุคลากร
- ปริมาณหน้าที่ที่
ดาเนินการด้าน
ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก
- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็น
ผู้รับผิดชอบรายใหม่
จึงขาดข้อมูลต่อเนื่อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการลงระบบ
e-laas ฐานข้อมูล
งานทะเบียน

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สูง
(9)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
4. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ภายนอกหน่วยงาน เช่น จังหวัดลาปาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานัก
งบประมาณ ฯลฯ เมื่อมีข้อสงสัย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุม/ 1. รายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อ
ต.ค. 63– ก.ย. 64 งานธุรการ
ลดความเสี่ยง กาหนดแนวทางปฏิบัติงานเอกสารให้
สานักการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. จัดทาการบันทึกงบทรัพย์สินและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงกันทั้งของหน่วยงานและฐานข้อมูล
ระบบ e-laas จากงานทะเบียน
ทรัพย์สิน กองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน
3. มีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติใน
เรื่องของการจัดทางบทรัพย์สินให้
ชัดเจน โดยมีการวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างถูกต้องเป็นระบบและ
มีการประชุมผู้รับผิดชอบถึงแนวทาง
ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในกระบวนการ
จัดทาที่ตรงกัน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยให้มีแนวทางให้ยึดถือ
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ทรัพย์สิน ไม่มีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อน
การลงระบบ e-laas

22. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบางตัวทา
หน้าที่ในการแจก
หมายเลข IP Address
แบบอัตโนมัติ
(Dynamic Host
Configuration:DHCP)
เพิ่มเข้ามาในระบบทาให้
เกิดปัญหาในการเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ต

ปัจจัยเสี่ยงภายใน
- มีผู้ใช้งานนาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเข้า
มาใช้ในหน่วยงาน
โดยไม่ได้ปรับตั้งค่าให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ถูกผู้ไม่หวังดี(Hacker)
โจมดีและปรับเปลี่ยน
การตั้งค่าของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ

ปานกลาง
(8)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง/
ดาเนินการ
แนวทางการแก้ไข
ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ในด้านทะเบียนทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยการให้อบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย ระเบียบฯ
ต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ให้ความสาคัญในการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยเพิ่มบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในด้านนี้ อีก 1 อัตรา
ควบคุม/
-ประสานทุกสานัก/กองในกรณีที่จะ ต.ค. 63- กย. 64
ลดความเสี่ยง นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเข้ามาใช้
ในหน่วยงานให้แจ้งงานจัดการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจะได้
ดาเนินการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมต่อ
การใช้งาน
- ตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบไร้สาย (Access Point) ให้ยาก
ต่อการคาดเดา

ผู้รับผิดชอบ

งานจัดการและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ แนวทาง
มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
เสี่ยง
เสี่ยง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง/
ดาเนินการ
(ช่วงคะแนน)
ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
23. การดาเนินงานขอ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ปานกลาง
ด้านการ
ควบคุม/ ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ตค. 63–กย. 64
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- จานวนบุคลากรมี
(8)
ดาเนินงาน ลดความเสี่ยง 1. วางขั้นตอนกระบวนการทางาน
งบประมาณล่าช้า
ไม่เพียงพอในการ
อย่างเป็นระบบ และขอกาหนด
ปฏิบัติงานทาให้
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มโดย
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
ล่าช้า
และบัญชี/ตาแหน่งพนักงานจ้าง หรือ
- การปฏิบัติงานไม่
จ้างเหมาบุคคลช่วยการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ
2. ประสานงาน แจ้งกาชับให้
เอกสารประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
จ้าง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ครบถ้วนต้องนา
เอกสารประกอบการเบิกให้เรียบร้อย
กลับไปแก้ไข
ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ
ดาเนินการ
24. การดาเนินงานด้าน ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ปานกลาง
ด้านการ
ควบคุม/ 1. กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานทุก ต.ค.64-ก.ย.64
การจัดเก็บภาษีที่ดินและ -กระบวนการทางาน
(8)
ดาเนินงาน ลดความเสี่ยง ขั้นตอนให้เป็นไปตามเวลาที่กฎหมาย
สิ่งปลูกสร้างไม่สามารถ ในการจัดทาฐานข้อมูล
กาหนด
ดาเนินการแล้วเสร็จ
มีความละเอียด
2. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มี มี.ค.64-เม.ย.
ภายในกรอบระยะเวลาที่ ซับซ้อนทาให้ไม่
ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ
64.
กฎหมายกาหนด
สามารถดาเนินการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จภายใน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ต.ค.64-ก.ย.64
กรอบระยะเวลาที่
เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
งานการเงินและ
บัญชี(สานัก)
ฝุายบริหารงานทั่วไป
สานักการช่าง

-งานจัดเก็บภาษี
-งานจัดเก็บภาษี
-งานแผนที่ภาษี
-งานบริการข้อมูล
-งานพัฒนารายได้
-งานเร่งรัดรายได้
-งานพัฒนา
รายได้
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ปัจจัยเสี่ยง
กาหนด เนื่องจาก
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลุกสร้างมีจานวน
มากแปลงที่ดิน
จานวน 30,064
แปลง สิ่งปลูกสร้าง
จานวน 36,878
รายการ จึงทาให้การ
ประเมินภาษีไม่
ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 เป็นกฎหมาย
ใหม่ และบังคับใช้ใน
การจัดเก็บภาษี
ประจา พ.ศ. 2563
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้เป็น
เจ้าของที่ดินและ

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
พ.ศ. 2562 รับทราบ เพื่อให้ประชาชน
เข้ามาชาระภาษี ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

สิ่งปลูกสร้าง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจเพราะไม่มี
แนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน ส่งผลให้การ
จัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน
25. ไม่มีฐานข้อมูลราคา ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ปานกลาง
กลาง
-ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
(6)
ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
-ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจ
26.การทาบัตรประจาตัว ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ต่า
ประชาชนผิดคน ทาให้ - เจ้าหน้าที่ขาด
(5)
มีการนาบัตรฯ จาก
ความระมัดระวัง
การทาผิดคนไปใช้
รอบคอบในการ
ในทางทุจริต เจ้าของ ตรวจสอบเอกสาร
รายการที่แท้จริงเกิด
ความเดือดร้อน
เสียหาย

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งานพัสุด

ด้านการ
ดาเนินงาน

ควบคุม/ 1. จัดทาฐานข้อมูลราคากลาง
ลดความเสี่ยง 2. มีการอัพเดทข้อมูลราคากลางให้
เป็นปัจจุบัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
ระเบียบ
ด้านการ
ดาเนินงาน

ควบคุม/ 1. กาชับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้
ลดความเสี่ยง ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
2. มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานบัตร

ประจาตัว

ประชาชน
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ปัจจัยเสี่ยง

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้มาใช้บริการ
เจตนาทุจริตทางการ
ทาบัตรประจาตัว
ประชาชน
27. การตัดแต่งต้นไม้
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ปานกลาง
ภายในเขตเทศบาลนคร - เครื่องมือ/อุปกรณ์
(4)
ลาปาง ตามคาร้องของ ไม่เพียงพอ (เลื่อยยนต์)
ประชาชน
รถเครนตัดแต่งต้นไม้
และหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดความล่าช้า
เท่าที่ควรในการ
ประชาชนได้รับ
ปฏิบัติงานเช่น รถ
เดือดร้อน และไม่เป็นไป เครนไม่สามารถยื่น
ตามเปูาหมาย
เครนไปดาเนินการ
และระยะเวลาที่กาหนด ตัดแต่งต้นไม้ที่มี
ความสูงเกิน 12 ม.
- รถเครนตัดแต่งต้นไม้
เกิดการชารุดไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
ทาให้ดาเนินการเกิด
ความล่าช้า

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ควบคุม/ 1.เสนอของบประมาณในการจัดซื้อ
ลดความเสี่ยง เครื่องมือ/อุปกรณ์ โดยการบรรจุเข้า
แผนพัฒนาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ ในปีงบประมาณต่อไป
2. ขอซ่อมเครื่องมือ/อุปกรณ์
3. ทาบันทึกขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาเข้าดาเนินการกรณี
ประชาชนขอดาเนินการตัดแต่งต้นไม้
เร่งด่วนไม่เป็นไปตามคิว และให้ยื่นคา
ร้องกรณีจะขอตัดแต่งต้นไม้เพิ่มเติม
จากจุดที่ร้องขอ
4. เลือกเข้าดาเนินการตัดแต่งต้นไม้
ในช่วงการจราจรไม่หนาแน่น
และกรณีพื้นที่คับแคบใช้กาลังคนเข้า
ไปดาเนินการตัดแต่งต้นไม้ ขนกิ่งไม้ที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานควบคุมและ
บารุง
สวนสาธารณะ
ฝุาย
สวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา
สานักการช่าง
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28. การขออนุญาต
อาคารให้บริการไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ประชาชนร้องขอ
ดาเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้เร่งด่วนมีการ
ตัดต้นไม้หลายจุด
- บางพื้นที่เข้า
ดาเนินการมีสภาพ
การจราจรติดขัดพื้นที่
คับแคบรถเครนเข้า
ไม่ถึงทาให้ดาเนินการ
เกิดความล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
ไม่มีบุคลากรในสาย
วิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ
ทาหน้าที่ตรวจสอบ
แบบแปลนตาม
พ.ร.บ. วิชาชีพ
วิศวกรรม
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ผู้รับบริการขาด
ความรู้ความเข้าใจ

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ปานกลาง
(4)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข
ตัดออก นาไปขึ้นรถเครนที่จอดไว้บน
ถนน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุม/ลด
ความเสี่ยง

1. สรรหาผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ
ต.ค. 63 – ก.ย. 64- งานขอ
อัตรากาลัง หรือขอยืมตัวบุคลากรจาก
อนุญาตอาคาร
หน่วยงานอื่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบ และพิจารณาการออก
ใบอนุญาตให้ถูกต้อง และตรงตาม
ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
2. กาหนดแนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติ
ในการให้บริการขออนุญาตอาคาร
เพื่อติดตามการดาเนินงานตามขั้นตอน
ได้อย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
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ปัจจัยเสี่ยง

เกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
ทาให้การยื่นคาร้องมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้องตามข้อ
กฎหมาย
29. การปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยงภายใน
บางอย่าง เช่น ด้าน
บุคลากรไม่เพียงพอ
การเงิน ธุรการ ยังล่าช้า กับปริมาณงานที่ทา
และไม่เป็นไปตาม
อยู่ในปัจจุบัน
กาหนดระยะเวลา
30. การจัดเก็บรายได้
สถานีขนส่งฯ ได้ลดลง

ปัจจัยภายนอก
-สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทาให้
ผู้ประกอบการยกเลิก
เส้นทางและลด
จานวนเที่ยววิ่ง
- ผู้ประกอบการขอ
ยกเลิกสัญญาเช่า

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

ปานกลาง
(4)

ด้านการดา
เนินงาน

ปานกลาง
(4)

ด้านการ
ดาเนินงาน

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุม/ 1. วางแผนจัดลาดับความสาคัญของ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานบริหาร
ลดความเสี่ยง งานตามความเร่งด่วน มอบหมายให้
กิจการสถานีขนส่ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ฝุายส่งเสริม
2. ให้เจ้าหน้าที่ประจาสถานีขนส่ง
กิจการขนส่ง
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้สามารถบริการ
สานัก
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปลัดเทศบาล
ควบคุม/
1. ทาหนังสือหารือคณะกรรมการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 งานบริหาร
ลดความเสี่ยง กระจายอานาจประจาจังหวัด หรือ
กิจการสถานี
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขนส่ง
2. ตั้งงบประมาณขอรับการสนับสนุน
ฝุายส่งเสริม
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลือ
กิจการขนส่ง
งบประมาณเฉพาะการ
สานัก
3. ทาหนังสือแจ้งสานักงานขนส่ง
ปลัดเทศบาล
จังหวัดดาเนินการกรณีรถไม่เข้าใช้
บริการสถานีขนส่ง
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ปัจจัยเสี่ยง
- ผู้ประกอบการเดิน
รถโดยสารบางคันไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่เข้ามาชาระ
ค่าบริการการใช้สถานี
ทาให้สถานีขนส่งฯ

ระดับความ ประเภทความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(ช่วงคะแนน)

แนวทาง
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/
แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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บทที่ 6
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 การติดตามและรายงานผล
ภายหลังจากการจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
และมีการดาเนินการตามแผน
จาเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยนและจัดทารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ โดยการ
ติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทางานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับสานัก/กอง ดาเนินการ และรายงานผลให้ประธานคณะทางานฯ ระดับสานัก/กอง ทราบในรอบ 6 เดือน
2. การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทางานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับสานัก/กอง ดาเนินการ และรายงานผลให้คณะทางานฯ ระดับเทศบาล ในรอบ 12 เดือน และรายงานให้
ผู้บริหารรับผิดชอบต่อไป
4.2 การจัดทารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปี
ให้ฝุายเลขานุการคณะทางานการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทารายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจาปี โดยประมวลผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ สานัก/กอง
รับผิดชอบ ในการดาเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนาเสนอผู้บริหาร
รับทราบ
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