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คำนำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลเมืองลพบุรีเพ่ือให้เทศบาลเมืองลพบุรี สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เทศบาลเมืองลพบุรี 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ดังกล่าวข้างต้น จึงได้
จัดคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลเมืองลพบุรี ฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้
เทศบาลเมืองลพบุรี ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 
อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาล เมืองลพบุรี 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                เทศบาลเมืองลพบุรี 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บทนำ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลพบุรีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลเมืองลพบุรีไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติ งานบริการ
หลักท่ีมีความสำคัญ ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลพบุรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อเนื่องของเทศบาลเมืองลพบุรี 
ในสภาวะวิกฤต 

2. เพ่ือให้เทศบาลเมืองลพบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ 
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

3. เพ่ือลดผลกระทบจากการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือไม่สามารถให้บริการประชาชน 
ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบที่เกิดขึ้น 

5. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลเมืองลพบุรี มีความเชื่อมั่น 
ในศักยภาพของเทศบาลเมืองลพบุรี แม้ต้องเผชิญ กับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงาน
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ต้องหยุดชะงัก 
 

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  จากสภาวการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลเมืองลพบุรีที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาไม่ว่า 
ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ
ปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร
จัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรีที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลเมือง
ลพบุรี พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลเมืองลพบุรี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่
คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหาย
ต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกแล ะภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมภายในที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 
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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. กำหนดให้บริการจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น 
ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองลพบุรี โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานทีดีตามแนวปฏิบัติ 
สากล เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกุลยุทธ์ 
แผนงาน และการบริหารงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงการ
มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

3. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความ 
เสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่ างทั่วถึง ตลอดจน
การ จัดระบบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คำนิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  เทศบาลเมืองลพบุรี ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
8. การติดตาม 
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ภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การกำหนดกุลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและ
บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งผู้บริหาร ต้องมีการ
กำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กรส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยงและการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกระดับชั้นภายในองค์กร 
  การกำหนดวัตถุประสงค์ 
  องค์กรควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่
กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการยอมรับความเสี่ยง 
  การบ่งชี้เหตุการณ์ 
  ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่นความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนแหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรการยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายของ
องค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร 
กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ องค์กร การรับรู้
คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจำลองที่พัฒนาโดยองค์กรโครงสร้าง เช่นระบบการจัดการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  การประเมินความเสี่ยง 
  สำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการ
ประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยงผลกระทบที่ตามมา 
ทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมาโดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหลายด้าน 

2. การประเมินความเสี่ยง จะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การ
ยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 
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การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร 
โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานการกำกับดูแล ซึ่ง
เกณฑ์ท่ีกำหนดต้องสอดคล้องกับ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
  การตอบสนองความเสี่ยง 
  การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่
ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ โดยในการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กับต้นทุนที่เกิดขึ้ นเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลเมืองลพบุรี ยอมรับได้โดยยังสามารถดำเนินงานและบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีสาระสำคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจ พิจารณาดำเนินการเป็น
กรณี ๆ หรืออาจดำเนินการไปพร้อม ๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 
  แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
  -การหลีกเลี่ยง เป็นการดำเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่
ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูงไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  -การลด เป็นการจัดหามาตรการจัดการเพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
  -การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบัน อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกมักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการ
จัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร 
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรม
การควบคุม จึงมีความแตกต่างกันซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
4. การควบคุมเพ่ือแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต 
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ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน 

กับผลที่คาดว่าจะได้รับด้วยโดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. วิธีการดำเนินงานขั้นตอน กระบวนการ 
2. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
   2.1 พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
   2.2 พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  3.  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 

  ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 
  สารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึก และสื่อสารไป
ยังบุคลากร ในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร ได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคุลมถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บนและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงควรใช้ ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้ม
ของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถ ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การควบคุมตามความจำเป็น เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  การติดตาม 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในเทศบาลเมืองลพบุรี มีความจำเป็นต้องได้รับการ
สื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง มีการดูแล ติดตามแนวโน้ม
ของความเสี่ยงหลักรวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่า 

1.  เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตามประเมินผลสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ 
ภายใตค้วามรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึง 
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิผล และมีการนำมา 
ปฏิบัติใช้จริง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง
รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนำความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือ
ทราบ/พิจารณาต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลพบุรี 
ประกอบด้วย 
 1.นายจำเริญ  สละชีพ  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี         หัวหน้าคณะทำงาน 

1.นายสันธนะ  บัวชาติ  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล    คณะทำงาน 
 2.นางเยาวลักษณ์  พรประเสริฐ  ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา   คณะทำงาน 
 3.นางเรวดี แสงเรือง   ตำแหน่ง รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 1 คณะทำงาน 

4.นางมรกต จันทรารัตน์  ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 2  คณะทำงาน 
5.นางศิริพร  กองแก้ว   ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 3  คณะทำงาน 
6.นายภาสกร ปิ่นชัชวาล  ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 4  คณะทำงาน 
7.นางสุชาดา บุญสร้าง   ตำแหน่ง รักษาราชการแทนสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 5   

รักษาราชการแทน หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะทำงาน 
8.นางเบญจนุช รัตนมณี  ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง   คณะทำงาน 
9.นางสาวพิมพ์กมน ชลนทีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  คณะทำงาน 
10.นายไกรฤกษ์ เลี้ยงตระกูลงาม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  คณะทำงาน 
11.นายวิทูร ภักดิ์ปาน  ตำแหน่ง หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คณะทำงาน 
12.นางสาวจิตจรุง พิมพ์พันธ์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

รักษาราชการแทน.ผอ.กองสวัสดิการฯ  คณะทำงาน 
13.นายสันทัด รื่นสด   ตำแหน่ง หน.ฝ.บริหารงานทั่วไป 

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา  คณะทำงาน  
14.น.ส.ชมัยพร ฉันเชิดฉายพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการสถานธนานุบาล   คณะทำงาน 
15.นายไพฑูรย์ นิรันดร์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

รักษาราราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  คณะทำงาน 
16.นางสาววิลาวัณย์ โสผล  ตำแหน่ง นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ  ประสานงานและเลขาฯ 
17.นายสุชาติ ทองโพธิ์  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                     ที่ปรึกษาและเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. หัวหน้าคณะทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการจัดการความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. คณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทานการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม

ภายในเทศบาลเมืองลพบุรี และรายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงให้หัวหน้าคณะทำงาน  
คณะทำงาน ผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ทราบ 

3. ผู้ประสานงาน มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนหัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงาน และที่ปรึกษา ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ที่ปรึกษา  มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนหัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงาน ผู้ประสานงาน ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล 
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5. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัย
ความเสี่ยงรวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
 

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เทศบาลเมืองลพบุรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดวิธกีารปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลพบุรี 
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยรูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ 
กำหนด ดังนี้ 
  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) 
เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และ ข้อ10 วรรคสาม (ระดับองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายในเป็น
ผู้จัดทำรายงาน 

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงาน
ย่อย/สำนัก/กอง เป็นผู้จัดทำรายงาน) 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  
เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงาน
ย่อย/สำนัก/กอง เป็นผู้จัดทำรายงาน) 

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ (หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำรายงาน) 

5. เสนอแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานและ
รวบรวมเพ่ือเสนอผู้บริหารและผู้กำกับดูแลภายในระยะเวลาตามท่ีกลักเกณฑ์ฯ กำหนด 

ทบทวนนโยบาย 
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมีการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ 
ทุกปี และเสนอให้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง 
 

  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่        พฤษภาคม  2563 
 

 
 

(นายจำเริญ  สละชีพ) 
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 


