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  ด้วยเทศบาลต าบลกุดสิม ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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จัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและเพ่ือให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงก าหนดนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
   2. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ
จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี 
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  3. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

  4. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย 
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ค ำน ำ 

 
    การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เริ่มมีความส าคัญมากข้ึนในการ
บริหารโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากโครงการทั้งสองขนาดดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรมาก มีข้อจ ากัด
ทั้งด้านงบประมาณและระยะเวลาการด าเนินงาน ความไม่แน่นอน และข้อจ ากัด หากมีมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงก็จะ
เพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริหารโครงการจึงจ าเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยง ทั้งด้านค่าใช้จ่าย เทคนิควิธี ข้อจ ากัด
ด้านทุน และความเสี่ยงด้านการด าเนินการ ให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ กรอบการบริหารความ
เสี่ยงอาจด าเนินการโดยการวางแผน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การวางแผนตอบสนองความ
เสี่ยง การตรวจติดตามและการควบคุมการบริหารความเสี่ยง หรือการวางแผนการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ
ในขั้นตอนที่เหมาะสม ซึ ่งจะต้องค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กร ใช้ข้อมูล เชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ และจะต้องปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงของโครงการคือ ความส าเร็จของโครงการในแง่การบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย หรือความสามารถท่ีจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้งบประมาณ ระยะเวลา และข้อก าจัด
ด้านเทคนิคที่ก าลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 
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ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 
   ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ใน
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มักประสบเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจและอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือโครงการลงทุนต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงหรือภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งความไม่แน่นอนของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือเพิกเฉยต่อความเสี่ยง อาจท าให้องค์กรได้รับความเสียหายจนอาจส่งผลต่อความ
มั่นคง และความอยู่รอดขององค์กรได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และมีความเชื่อมโยงกับการก าหนดกลยุทธ์ที่สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหาย และเพ่ิมความมั่นใจใน
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรได้ ทั้งยังเพ่ิมโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย 
การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการเป็นเรื่องส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้การตัดสินใจโดยการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ (Feasibility Study) จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในผลส าเร็จว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ และจะ
ท าให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการตามแผนงานของโครงการก็อาจ
มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อีกและอาจเกิดผลกระทบกับความส าเร็จของโครงการด้วย ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านก าหนดการ และด้านเทคนิค หากไม่ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการ แก้ไข ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ผลกระทบและ
เสียหายอย่างร้ายแรงย่อมเกิดขึ้นกับโครงการได้เสมอ ผู้บริหารหรือหัวหน้าโครงการจึงต้องให้ความส าคัญโดยการ
บริหารความเสี่ยงโครงการน าไปใส่ไว้ในแผนบริหารโครงการ และต้องท าการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
จัดล าดับความส าคัญ และควบคุมความเสี่ยง ให้รอบด้าน จึงจะท าให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าการด าเนินการจะประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เป็นชุดของกิจกรรมที่จะด าเนินการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปในอนาคตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จภายใต้กรอบ
เวลาอันจ ากัด การก าหนดแผนงานการปฏิบัต ิการในอนาคตจึงอาจมีความเสี ่ยงเกิดขึ ้นได้ตลอดเวลาอัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอนและข้อจ ากัดของทรัพยากรของโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ เพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
 วัตถุประสงค ์
   การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้  
   1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลกุดสิม สามารถตัดสินใจในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  
   2. เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการลงทุนที่มีความส าคัญและเป็นภารกิจหลักของเทศบาลต าบลกุดสิม  
   3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 



 
 

2 
แนวทำงและวิธีด ำเนินกำร 
    ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
บริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ  โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลัง
ประกาศเป็นต้นไป ดังนั้น เทศบาลต าบลกุดสิม จึงได้ด าเนินการจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ โดย
ประยุกต์ ใ ช้หลั กการตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission) และแนวทางการบริหารโครงการที่เป็นที่นิยมคือแนวทางของสถาบันการบริหารโครงการ (Project 
Management Institute หรือ PMI) เพ่ือเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล “การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ” เป็นแนวคิดที่
จะรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ และผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในอดีตของ
งานต่าง ๆ ภายในเทศบาลต าบลกุดสิม มาด าเนินการปรับปรุงในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขึ้นมาใหม่จากเดิมที่ให้หน่วยงานระบุความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ยังได้ปรับปรุง แบบฟอร์มส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโครงการให้ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
นอกจากนั ้นเพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีแนวทางและวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
   1. รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบของโครงการที่เคยเกิดขึ้นจากการจัดท าโครงการ ใน
อดีตของเทศบาลต าบลกุดสิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกโครงการและประเมินความเสี่ยง  โดยใน
การด าเนินการได้ร่วมมือกับทุกกองท่ีเกี่ยวข้องภายในเทศบาลต าบลกุดสิม  
   2. คัดเลือกโครงการตัวอย่าง โดยคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุด
สิม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือใช้เป็นโครงการตัวอย่างในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโครงการ โดยให้แต่ละกองคัดเลือกโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ มาบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองที่รับผิดชอบโครงการ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
โครงการดังกล่าว เพ่ือรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการระบุประเมินความเสี่ยงโครงการ 
   4. สรุปประเด็นความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของแต่ละกอง และการเก็บข้อมูลโดยให้
แต่ละกองคัดเลือกโครงการที่จะน ามาท าการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้ วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และคณะท างาน ฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปประเด็นความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์ โดยใช้หลักการของการ                                              
บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ ผลการประชุมได้สรุปประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโครงการดังกล่าว 
และส่งให้งานเจ้าของความเสี่ยง (Owner) ท าการระบุประเมินความเสี่ยง  
   5. ระบุ/ประเมินความเสี่ยง คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม ได้
ร่วมกับงานเจ้าของความเสี่ยง (Owner) ท าการระบุและประเมินความเสี่ยงของโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
และด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการด าเนินงาน คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลกุดสิม ด าเนินการสรุปแนวทาง/ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอย่างง่าย ประกอบ
ตัวอย่างการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการที่ได้จัดท าขึ้นเผยแพร่ผ่านทาง Intranet ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถ Download ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ 
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ประเมินความเสี่ยงโครงการของตนต่อไป โดยเทศบาลต าบลกุดสิมจะด าเนินการทบทวนค าสั่ง ในเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโครงการ เสนอให้กับนายกเทศมนตรีพิจารณาโดยจัดท าเป็นประกาศเทศบาลต าบลกุดสิม เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลจะได้เผยแพร่คู่มือและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการ ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปยังสายงานต่าง ๆ ในรูปแบบของบันทึกข้อความ เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   
   การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการลดการสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานลงได้อีกด้วย 
จากการด าเนินการจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ นับว่าเป็นกระบวนงานที่มีความส าคัญอย่างมากที่
จะช่วยให้บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดสิม ทุกระดับสามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหาร นอกจากนั ้นการบริหารจัดการความเสี ่ยง
โครงการยังช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับ มีข้อมูลส าหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการกับปัญหา
อุปสรรค และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากร รวมถึงสามารถเลือกใช้ทรัพยากร ทั้งใน
ด้านงบประมาณและเวลาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ช่วยให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโครงการนั้นมีหลายประการ ดังนี้   
   1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ จะ
ช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหาย  การ
ประเมินความเสี ่ยงและก าหนดวิธ ีจ ัดการ เพื่อให้สามารถท าหน้าที ่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่าง มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญที่สุดการบริหารจัดการความเสี่ย งโครงการนี้เป็นส่วนส าคัญที่
ช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในเทศบาลต าบลกุดสิม ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   
   2. สร้ำงฐำนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร  โดยได้มีการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ เพ่ือให้งานต่าง ๆ ของเทศบาลได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ และคณะกรรมการจะท าการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง ของทุกโครงการไว้เป็น
ฐานข้อมูลความเสี่ยงองค์กร ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  
รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลต าบล
กุดสิม และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นหน่วยงานอ่ืน ๆ จะได้น าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยง
โครงการต่าง ๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตความ
เสี่ยงและการให้บริการ และช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการของเทศบาลได้เป็นอย่างดี   
   3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานหลักขององค์กร
และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม ทั้งในด้านของ
ความเสี่ยง และธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   
   4. เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ  
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ทีส่ าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์  การ
ติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก าหนดและ
สามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร   
   5. ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลกุดสิม มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน   
   6. ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น   
   7. ช่วยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร ในการ
ด าเนินการโครงการ คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยได้ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการระบุ และแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 
 

   ในการด าเนินการจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม มุ่งเน้นที่ การ
บริหารความเสี่ยงระดับโครงการและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ที่เทศบาลต าบลกุดสิมก าหนด ได้มีการพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ PMI (Project Management Institute) และ COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread Way Commission) รวมทั้ง PDCA  

นิยำมควำมเสี่ยง 
  กำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่
ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี ่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู ่ระดับ ที่ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
  ควำมเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมาย 
  กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คือ การบริหารความเสี่ยงในระดับโครงสร้างองค์กร
กระบวนการ และวัฒนธรรมประกอบเข้าด้วยกัน 
  โครงกำร หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการท า
โครงการเป็นไปตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การผลิตสินค้า หรือ ท างาน
บริการ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด ในการด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มี หน้าที่
รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และ
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

แนวคิดส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. หลักกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ – ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอนสูง มีผลกระทบมาก  
   2. หลักควำมเพียงพอในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง – หากมาตรการในการจัดการไม่เพียงพอต้อง
เพ่ิมเติมมาตรการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่ใช่บริหำรระบบที่แยกออกมำอย่ำงเป็นเอกเทศ แต่ต้องน ามาใช้ใน
เชิงบูรณาการกับระบบงานอื่น ๆ ขององค์กร เช่น การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารกระบวนการ  การบริหาร
โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน กฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)  
• 2528 สถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ร่วมกันก่อตั้ง the National Commission on Fraudulent Financial Reporting หรือ 
Treadway Commission (The original chairman of the National Commission was James C. Treadway, Jr.) เ พ่ื อ ร ะบุ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)  
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information  
    and Communication)  
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  (Monitoring) 

ปัจจัยเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการทุจริตในรายงานทางการเงินและเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่รัฐสภาของ
สหรัฐอเมริกา 
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• สถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ประกอบด้วย 
   – the American Accounting Association (AAA)  
   – the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
   – Financial Executives International (FEI)  
   – The Institute of Internal Auditors (IIA)  
   – the National Association of Accountants (now the Institute of Management 
Accountants [IMA]) 
• 2547 COSO ได้เสนอรายงานกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management หรือ COSO ERM) 
• ERM : Enterprise Risk Management เป็นการน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุกมิติขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
   การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นขั้นตอนส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร โดยวัตถุประสงค์จะต้องสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กรโดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)  

เป้ำหมำย คือ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

• Strategic – บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง 
                  กับพันธกิจขององค์กร  
• Operations – มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ และ 
                      ประสิทธิผล  
• Reporting – การรายงานผลที่น่าเชื่อถือ  
• Compliance – มีการด าเนินงานที่ ถูกต้องตามกฎหมาย 
                      กฎ ระเบียบ 



ด้านปฏิบัติงาน (Operation : O)  
ด้านการเงิน (Financial : F)  
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)  
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ขั้นตอนที่ 2 : กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification)  
• ระบุจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
• ระบุความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร 
• ระบุความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
• ระบุเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกซ่ึงเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  

ขั้นตอนที่ 3 : กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ โอกาสที่จะเกิดและความเป็นไปได้กับระดับผลกระทบต่อองค์กร 
(Impact) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 5 ระดับ โดยประกอบไปด้วย เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านต่าง 
ๆ เช่น ผลกระทบด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านการด าเนินงาน เป็นต้น  
2. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ท่ีได้ระบุไว้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง 
ๆ ต่อวัตถุประสงค์องค์กร หรือข้อมูลความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จ านวนครั้งที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือความ
เป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องวิเคราะห์หา
สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  จากนั้นจึงประเมินความเสี่ยง โดย
พิจารณาจาก 2 มิติ ดังนี้  
• โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) คือ โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ (Probability) หรือความถี่ (Frequency) ที่เหตุการณ์
จะเกิดขึ้น  
• ผลกระทบ (Impact) คือ ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจมีหลายประการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียว ผลกระทบสามารถ
เป็นได้ทั้งด้านบวกและลบต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าผลที่ได้มาพิจารณาระดับความเสี่ยงตาม Risk 
Matrix ซึ่งจัดเรียงตามล าดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 : Risk Matrix 
ที่มำ : คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
ระดับความเสี่ยง Risk Exposure ความหมายของความเสี่ยงในแต่ละระดับมีดังนี้  

ระดับสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดความ เสียหายมีสูงมาก และหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กร  
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ระดับสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมีสูง และหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบให้
องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจได้  

ระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มไม่สามารถยอมรับได้ ต้องท าการควบคุมระดับความเสี่ยงให้ลดลง เพ่ือ
ไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้และหากเกิดความเสียหายขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงานในระดับหนึ่ง  

ระดับต่ า หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เนื่องจากความเสี่ยง
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่ควรมีการ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ  

ซึ่งการจัดระดับความเสี่ยงเช่นนี้จะท าให้องค์กรทราบว่าความเสี่ยงแต่ละตัวอยู่ในระดับใด  ท าให้องค์กรสามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลา ที่มีอย่างจ ากัด การประเมินความเสี่ยง
สามารถท าได้ทั้งเชิงคุณภาพ และ/หรือเชิงปริมาณ โดยจะประเมินระดับ ความเสี่ยงในปัจจุบันว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่และพิจารณาตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณา ทั้งต้นทุนและผลประโยชน์ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 : กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 2 : การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
ที่มำ : คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเลือกวิธีในการ ที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง เพ่ือควบคุมให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการพิจารณาทางเลือกนั้นต้องค านึงถึงต้นทุนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ของแต่ละวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังแสดงในภาพที่ 2 

ตัวอย่ การยอมรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
อันเนื่องมาจาก
ด าเนินโครงการ 

การวิเคราะหห์า
สาเหตุและ
ปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการ ให้
มีข้อบกพร่อง
น้อยลง 

การท าประกันภยั
รถยนต ์

ยกเลิกการลงทุน
ในกิจการที่เป็น
ความเส่ียง 
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ขั้นตอนที่ 5 : กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities)  
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินการ
ตามวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง (จัดการ : Treat, ถ่ายโอน : Transfer และหลีกเลี่ยง : Terminate) อย่างมีประสิทธิผล 
สิ่งส าคัญต่อกิจกรรมการควบคุม คือ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและก าหนดหน่วยงาน/ บุคลากรภายใน
องค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น หน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง ควรมีความรับผิดชอบ 
ดังนี้  
• รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงในระยะเวลาที่ก าหนด  
• พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ปัจจุบัน  
• พิจารณาการปฏิบัติที่จ าเป็นเพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 : สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล  โดยสารสนเทศที่มี
นัยส าคัญเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงควรได้รับการระบุจัดเก็บ และสื่อสารในรูปแบบและเวลา  ที่เหมาะสม ช่วยให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปได้ การสื่อสารที่มี  ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นจาก
ผู้บริหารไปสู่พนักงานในระดับล่าง ข้ามหน่วยงาน และขึ้นสู่ระดับบนขององค์กร   เทศบาลต าบลกุดสิม ได้น า
หลักการของ COSO ERM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยมีการอธิบายบริบทของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ  
1. การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ผู้บริหารจะต้องก าหนดและทบทวนให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกยุทธ์ศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และใช้เพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นแนวทางเพ่ือควบคุมกลไกการบริหารความเสี่ยง ของทุกส่วนงาน และทุกกิจกรรม
ในองค์กรเพื่อให้การด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน  
2. การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์สามารถน าแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) มาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การถ่ายโอนความเสี่ยง การมีมาตรการจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปพร้อมกับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งยกเลิกหรือตัดสินใจจะไม่ท าโครงการหรืองดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเห็นว่ามีระดับความเสี่ยงที่สูงและไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3. องค์กรสามารถยกระดับการระบุและประเมินความเสี่ยงให้มีความเจาะลึกและแม่นย า  โดยการน าเทคโนโลยีการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ผ่านเครื่องมือทางการเงิน
และเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ได้ข้อมูลเพ่ือใช้ตอบสนองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนแบบ
ไม่คาดฝัน  
4. การระบุและจัดการความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงในทุกประเด็นและทุกเหตุการณ์ที่องค์กรเผชิญ รวมทั้ง
ต้องจัดการในลักษณะบูรณาการในทุกระดับองค์กร ซึ่งจะท าให้การจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลมากกว่าการ
ให้ความส าคัญกับมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
5. การระบุโอกาสให้ชัดเจนจะท าให้องค์กรสามารถเข้าถึงและฉวยโอกาสในการด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างทันท่วงที  
  6. การปรับปรุงการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารต้นทุน และจัดสรร
เงินทุนในการด าเนินงานเรื่องหนึ่งได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 7 : กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำง ๆ (Monitoring)  



ประเด็นส าคัญในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  
• การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม  
• การรายงานความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ ฝ่ายบริหารจัดการความ
เสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ 
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สัญญำณว่ำจะเกิดควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง  
ประเภทของความเสี่ยง มี 4 ด้านดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก  
     (1) การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ไม่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือ เกิดจาก  
           (2) การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท า
ให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือ  
                        (3) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือการน าการตัดสินใจมาใช้ไม่ถูกต้อง 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O)  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก
ระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหาร
การเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์การ เช่น การประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น  เนื่องจากการ



ขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและ
การเงินดังกล่าว 

   

    

11 

                   4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎ ระเบียบ (Compliance Risk: C) เป็น
ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท านิติกรรม 
สัญญา การร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 

2. PMI (Project Management Institute)  
    2.1 ควำมหมำยของกำรบริหำรโครงกำร หลักการบริหารโครงการ (Project management) ของ
สถาบัน PMI ในมาตรฐานของ PMP หรือ PMBOK ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “โครงการ (Project)” ไว้ดังนี้  
          “การเข้าท างานที่มีระยะเวลาชั่วคราวเพ่ือสร้างผลบริการ หรือสินค้าที่มีความเฉพาะตัว” “A 
project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.” ซึ่ ง สิ่ ง ที่
เป็นเอกลักษณะส าคัญของโครงการนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
           1) ระยะเวลาชั่วคราว (Temporary) โดยจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ โดย
โครงการจะสิ้นสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อนี้  
      (1) เมื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
               (2) เมื่อสถานการณ์ชี้ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการจะไม่บรรลุถึงได้ในอนาคต 
                        (3) ไม่สามารถเป็นไปได ้ 
                        (4) เมื่อไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการนั้นอีกต่อไป  
                        (5) โครงการถูกระงับ ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินงานไม่มีการจ ากัดระยะเวลา โดยอาจใช้ระยะเวลาการ
ด าเนินงานเป็น ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปีจนถึงหลายปีแต่จะต้องมีจุดสิ้นสุดของโครงการเสมอ  
         2) ผล บริการ หรือสินค้า ที่มีความเฉพาะตัว (Unique Products, Services, or Results) โครงการต้องมี
ผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบริการ สินค้า หรือเอกสารที่เป็นประโยชน์ โดยเรื่องความมี
เอกลักษณ์ (Uniqueness) นั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อผลงานของโครงการมาก ถึงแม้ผลงานจะเหมือนกัน แต่จะมีเอกลักษณ์
ของความเป็นเจ้าของ การออกแบบและสถานที่ที่แตกต่างกันไป  
          3) การท างานตามแผน (Progressive Elaboration) ซ่ึงหมายถึงการท างานทีละขั้นตาม
แผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการระบุขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจนพร้อมทั้งอธิบายความต้องการ
และวัตถุประสงค์โครงการ ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการเข้าใจมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคือแผนการ  ด าเนินงานที่วางไว้โดย
ในระยะเริ่มต้นขอบเขตการด าเนินงานโครงการอาจกว้างแต่เมื่อด าเนินการตามแผนงานไปเรื่อย ๆ ท าให้ขอบเขต



งานนั ้นแคบลง ลักษณะทั ้ง 3 ประการนี ้ คือ ลักษณะของโครงการที่ใช้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ตาม
ระยะเวลาชั่วคราวเพ่ือให้ได้ผลงานเฉพาะตัว โดยส่วนใหญ่การก าหนดค านิยามของงานที่จัดเป็นโครงการจะมี
ข้อพิจารณา 3 ข้อ ได้แก่  
               1) มีก าหนดระยะเวลาด าเนินงานชั่วคราว  
                                 2) มีเอกลักษณ์ของผลงาน และ  
                                 3) มีเป้าหมายของโครงการที่ส าเร็จได้ 
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         งานใดที่มีลักษณะครบทั้ง 3 ประการนี้ถือว่างานนั้น คือ งานโครงการ PMBOK 5th 
Edition ก าหนดนิยามว่ า  “กระบวนการ  (Process)” คือ  "a set of interrelated actions and activities 
performed to achieve a specified set of products, results, or services."  
   โดยระบุให้มี 47 กระบวนการที่ส าคัญต่อการด าเนินการโครงการและได้ก าหนดสิ่งที่ผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager หรื อ PM) ควรรู้ เรี ยกว่ า Project Management Knowledge Areas ไว้  10 Knowledge Areas 
ดั งนี้ "Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project 
Cost Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, Project 
Communications Management, Project Risk Management, Project Procurement Management, and 
Project Stakeholders Management (added in the Fifth Edition)."  
   โดยในรายละเอียดของ Process Framework ของ PMI ได้แบ่งประเภทของงานออกเป็น 5 กลุ่ม 
กระบวนงาน (process groups) ได้แก่ การริเริ่มโครงการ ( Initiating or Start) กระบวนการวางแผนต่าง ๆ ใน
โครงการ (Planning or Plan) กระบวนการด าเนินงาน (Executing or Do) การตรวจสอบและการควบคุม การ
ด าเนินงาน (Monitoring and controlling or Check and Act) และกระบวนการยุติโครงการ (Closing or End)  
   2.2 องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร นักบริหารโครงการแบบมืออาชีพ
จะต้องมีความตระหนักและเข้าใจในองค์ความรู้ที่จ า เป็น 9 ด้าน (10 Knowledge Areas) ได้แก่ Integration 
Management, Scope Management, Time Management, Cost Management, Quality Management, Human 
Resource Management, Communications Management, Risk Management, Procurement Management และ 
Stakeholders โดยองค์ความรู้ทั้ง 10 ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักท้ัง 3 ส่วนคือ inputs, tools and 
techniques และ outputs โดยสามารถแสดงแผนผังการจัดกลุ่มระหว่างงานของ process group และ 
Knowledge Area ได้ดังภาพที่ 3  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภำพที่ 3 : แผนผังการจัดกลุ่มระหว่างงานของ process group และ Knowledge Area 
ที่มำ : สถาบันการบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) 
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          2.2.1 การจัดการแบบบูรณาการ (Integration Management) ขั้นตอนแรกในการบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ คือ การวางแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับความเสี่ยงในโครงการอย่าง
รวดเร็วและด าเนินการประเมินความเสี่ยง โดยแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ผู้ประเมินความเสี่ยงต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะวิธีการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตามการจัดการ
ความเสี่ยงจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมความเสี่ยงของโครงการใน
อนาคตด้วย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะเข้าไปมีบทบาทในส่วนงานที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
                 2.2.2 การบริหารจัดการขอบเขตงาน (Project Scope Management) เป็นการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการของโครงการ การจัดการขอบเขตคือ การสร้าง  ความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมข้อก าหนด  ขอบเขตโครงการและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์งานต่างๆ ของโครงการ 
       2.2.3 การบริหารจัดการเวลา (Project Time Management) การบริหารจัดการเวลาในการ
ด าเนินงานโครงการอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น แต่เป็นการจัดการเวลา ในงานแต่ละ
ส่วนของโครงการและระยะเวลาด าเนินการของโครงการโดยรวม  ซึ่งความรู้นี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจการล าดับ
กิจกรรมในโครงการและระยะเวลาที่สามารถใช้ได้  
        2.2.4 การบริหารจัดการต้นทุนโครงการ (Project Cost Management) การบริหารจัดการ
ต้นทุนโครงการเป็นการจัดการคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ โดยกิจกรรมส าคัญที่ต้องอาศัยองค์ความรู้นี้  
คือ การจัดเตรียมงบประมาณ รวมถึงการค านวณงบประมาณของงานแต่ละส่วนและการคาดการณ์งบประมาณ
โดยรวมของโครงการ ซึ ่งจะต้องประเมินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั ้งหมดของโครงการ  โดยต้องติดตามและ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบให้งบประมาณที่เพียงพอที่จะใช้ด าเนินการโครงการได้ 
         2.2.5 การจัดการคุณภาพของงาน (Project Quality Management) การจัดการคุณภาพของ
โครงการค่อนข้างเป็นพ้ืนที่ความรู้เล็ก ๆ ครอบคลุมเฉพาะสามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งผู้จัดการโครงการจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และกิจกรรมการจัดการคุณภาพในโครงการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ  
        2.2.6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Project Human Resource Management) การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการบุคลากรภายในโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความเข้าใจก่อน
ว่าโครงการต้องการทรัพยากรใดบ้าง เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ จากนั้นจึงเป็นการบริหารจัดการบุคลากรในทีม 
โดยสร้างแรงจูงใจให้ทีมร่วมกันด าเนินงานได้อย่างเต็มที ่ 
         2.2.7 การสื่อสารโครงการ (Project Communications Management) เนื่องจากการ
ด าเนินงานโครงการผู้จัดการโครงการมักจะต้องสื่อสารมากกว่า 80 % จึงเป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับทั้ง 3 กระบวนงานหลัก โดยจะมีการวางแผนการจัดการและควบคุมการสื่อสารภายในโครงการการเขียน
แผนการสื่อสารส าหรับโครงการและตรวจสอบการสื่อสาร Input และ Output ทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแม้ว่าจะไม่ชัดเจนแต่ก็ได้มีการอธิบายไว้ในคู่มือ  
        2.2.8 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ (Procurement Management) การจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่สิ่งที่
ผู้จัดการโครงการต้องด าเนินการในทุกโครงการ แต่เป็นเรื่องปกติที่ผู้จัดการโครงการจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ



การวางแผนการจัดซื้อ กระบวนการประมูล และการปิดสัญญาเมื่อโครงการเสร็จสิ้น เหล่านี้ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การติดตามผลทางการเงินในโครงการ ทั้งนี้ ผู้จัดการโครงการจะต้องจัดการประสิทธิภาพของผู้รับจ้างในระหว่าง
ด าเนินงานโครงการเป็นระยะด้วย  
 
 
 

14 
        2.2.9 การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholders Management) การ
ระบุผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องเข้าใจบทบาทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ และต้องมั่นใจว่าจะสามารถ
ตอบสนอง หรือบริหารความต้องการเหล่านั้นได้โดยองค์ความรู้นี้เป็นการน าเครื่องมือชื่อ Stakeholder Analysis 
มาแจกแจงในวิธีการให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึ งการน าเสนอ Plan ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Project Stakeholder 
Management Plan ที่พยายามจะสร้างแนวทางให้ผู้จัดการโครงการใช้ในการบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
บันทึกออกมาเป็นเอกสาร Project Stakeholder Management Plan ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการ
จัดการผู้มีส่วนได้เสียเป็นรายบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล วิธีการ
สื่อสาร และข้อมูลที่ต้องส่งให้ Stakeholder PMBOK 5th นั่นคือ การพยายามให้ผู้จัดการโครงการแบ่งผู้มีส่วนได้
เสียออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้  
    1) Unaware คือ กลุ่มที่ไม่สนใจโครงการ เนื่องจากคิดว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีผลกระทบ
ต่อตนหรืองานของตน  
2) Resistant คือ กลุ่มที่สนใจโครงการแต่ต่อต้านเนื่องจากได้รับผลกระทบด้านลบ   3) Neutral คือ กลุ่มที่สนใจ
โครงการ และไม่ต่อต้านหรือสนับสนุนโครงการ  
4) Supportive คือ กลุ่มท่ีสนใจโครงการ และสนับสนุนโครงการ  
5) Leading คือ กลุ่มที่สนใจโครงการและสนับสนุนโครงการอย่างมากในระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
โครงการส าเร็จ  

   นอกจากเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว PMBOK 5th ยังกล่าวถึงแนววิธีปฏิบัติในการ
จัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้จัดการโครงการดังนี้  
   1. สื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความตั้งใจร่วมกันในการผลักดันให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ  
   2. พยายามสร้างเป้าหมายร่วมกันทั้งในมุมมองส่วนบุคคลและมุมมองของโครงการ  
   3. มุ่งเน้นให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์และผลลัพธ์ของโครงการที่มีต่อองค์กรและส่วนบุคคล  
   4. บริหารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  
   5. ระบุและคาดการณ์ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่จะเป็นปัญหาต่อเป้าหมายของโครงการ 
และก าหนดวิธีการจัดการล่วงหน้า  
   6. บริหารจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโครงการอันเนื่องมาจากมุมมองและความต้องการที่ไม่
ตรงกันของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. PDCA  
   ในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี ่ยง ได้มีการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ  (PDCA) เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
Plan (กำรวำงแผน) หมายถึง ทักษะในการก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธ ีการและ
กระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ โดยจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ก ากับไว้เพ่ือจะได้น าไปใช้ ในการประเมินผล
ด าเนินการ  



Do (กำรด ำเนินงำน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนด 
หากไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจะต้องมีการปรับ
แผนในระหว่างด าเนินการโดยมีค าอธิบายและเหตุผลประกอบ  
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Check (กำรประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามา เปรียบเทียบ

กับเป้าหมายของแผนในขั้นที่ 1 โดยในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย 
ซึ่งควรด าเนินการในลักษณะของกรรมการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ในกระบวนการประเมิน
ด้วย เพ่ือลดอคติและปัจจัยในการประเมินผลงานของตนเอง โดยอาจใช้วิธีการในหลาย  รูปแบบ เช่น แบบสอบถาม 
การสังเกตสภาพจริง หรือการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

Act (กำรปรับปรุง) หมายถึง การให้น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ผลการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจ การได้รับรางวัลคุณภาพ ประหยัดเวลา  
ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ้น เป็นต้น  
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บทที่ 3  
ผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำบริหำรควำมเสี่ยงภำยในของเทศบำลต ำบลกุดสิม 

******* 
 

  การด าเนินการจัดท าบริหารความเสี่ยงภายในเทศบาลต าบลกุดสิม ได้ด าเนินการตามแนวทาง 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) โดย ได้ มี ก ารก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)  
   2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)  
   3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
   4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
   5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
   6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)  
   7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 

ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting) 
1.1 วัตถุประสงค์กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

          เพ่ือให้โครงการที่มีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ได้แก่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของเทศบาล (Strategic) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operations) มีการรายงานผล ที่
น่าเชื่อถือ (Reporting ) และมีการด าเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance) 

1.2 กำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่ือน ามาพิจารณาบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง มีดังนี้ 

ปัจจัยพิจำรณำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1 2 3 
1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

2. งบประมาณที่ ได้รับ
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 3 และต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 1 
 

      



ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่ือน ามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง 
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        1.2.2 ผลการพิจารณาโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 
สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ความส าคัญ
ของโครงการ 

(a) (b) (a * b) 
1. ด้ านโครงสร้ าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก
น้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายอินไตยถึงร้านสาม
ดาว หมู่ที่ 15 ต าบลคุ้มเก่า 
งบประมาณ 1,090,000 บาท 

3 3 9 

2. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ท าอาหารสัตว์ให้กับประชาชน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3 1 3 

2. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการ ฝึกอบรมเครื่องปั้นดินเผา 
งบประมาณ 35,000 บาท 

3 1 3 

3. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3 1 3 

3. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญ
ต่างๆ  

งบประมาณ 30,000 บาท 

3 1 3 

4. ด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลต าบลกุดสิม 
งบประมาณ 100,000 บาท 

3 1 3 

8. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลกุด
สิม 
งบประมาณ 150,000 บาท 

3 2 6 

10. ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

โครงการออกให้บริการช าระภาษีนอก
ส านักงาน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3 1 3 



ตารางที่ 2 ผลการพิจารณาโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ขั้นตอนที่ 2 กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำง ๆ (Event Identification) 
  การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) เป็นการระบุจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกซ่ึงเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  
   เทศบาลต าบลกุดสิม ได้ท าการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) ตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 10 ประการ ดังนี้ 
   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

   2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา ใน
การปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยไม่มีความจ าเป็น 
   3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 
   4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  
และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบ
ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย 
   6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วม
คิด แก้ไขปัญหาร่วมกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน                
  7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอ านาจ 
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
มีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 
   8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 



   9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง 
ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโอกาสในความทัดเทียมกันของ
การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
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   10. กำรมุ่งฉันทำมติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการแสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้อง
ไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ 
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แผนผังแสดงกระบวนกำรกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

เทศบำลต ำบลกุดสิม อ ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือก
โครงการ  
ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ๆ
ละ 1 
โครงการ 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Objective Setting) 

ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ   
(Event identification) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง
ต่าง ๆ   (Risk Assessment) 

ขั้นตอนท่ี 4  กลยุทธ์ ท่ีใช้ในการ
จัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
(Risk Response) 

ขั้นตอนท่ี 5 กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Control Activities) 

แผนบริ หาร
ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมา 
ภิบาล 
ม า ต ร ฐ า น 
COSO ฯ ของ
เทศบาล 

ขั้นตอนท่ี 6 
ข้อมูลและการ
สื่ อสารด้ าน
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

ขั้ นตอนท่ี  7 
การติดตามผล
และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 
ต่าง ๆ  
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ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยง และก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ โอกาสที่จะเกิดและความเป็นไปได้กับระดับผลกระทบ
ต่อองค์กร (Impact) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 5 ระดับ โดยประกอบไปด้วย เกณฑ์ประเมินผล
กระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านการด าเนินงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตามตาม
ตารางที่ 5 

ตำรำงที่ 5 หลักเกณฑ์กำรใช้คะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Y) 
ประเด็น/องค์ประกอบ  

ที่พิจำรณำ 
1 = น้อยมำก 2 = น้อย 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (X) 
มูลค่าความเสียหาย (X1) 
 

< 10,000 บาท 10,000 – 
50,000 บาท 

50,000 – 
250,000 บาท 

250,000 – 
500,000 บาท 

> 500,000 
บาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (X2) 

> 80 % 61 – 80 % 40 – 60 % 20 – 39 % < 20 % 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รบัความเสยีหาย/
จ านวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ (X3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน
ใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่น
บางส่วน 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง

ทั้งหมด และ
ผู้อื่นมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) 
 

น้อยกว่า 1 ราย 1 - 5 ราย 6 - 10 ราย 11 - 15 ราย มากกว่า 
 15 ราย 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Y) 
ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิ (Y1) 
 

มีทั้ง 2 อย่าง
และมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งและมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีทั้ง 2 อย่าง 
แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือไม่ถือ
ปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่ถือ

ปฏิบัต ิ

ไม่มีทั้ง 2 
อย่าง 

การควบคมุ ติดตามและตรวจสอบของ
ผู้บังคบับญัชา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
(Y2) 

ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ
ปฏิบัตงิาน (Y3) 

ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ป ี

ความถี่ในการเกิดความผดิพลาด 
การปฏบิัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y4) 

5 ปี/ครั้ง 2 - 3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 - 6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5) 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 
(เกิดแน่นอน) 
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    3.2 กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ที่ได้ระบุไว้ถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ต่อวัตถุประสงค์องค์กร หรือข้อมูลความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จ านวนครั้งทีเ่คยเกิดขึ้น
ในอดีตหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งจะต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ย งต่อไป จากนั้นจึง
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือ โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ 
(Probability) หรือความถี่ (Frequency) ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และผลกระทบ (Impact) คือ ผลจากเหตุการณ์
ซึ ่งอาจมีหลายประการที ่เก ิดขึ ้นจากเหตุการณ์เดียว ผลกระทบสามารถเป็นได้ทั ้งด้านบวกและลบ ต่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าผลที่ได้มาพิจารณาระดับความเสี่ยงตาม Risk Matrix ซึ่งจัดเรียงตามล าดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
 

ขัน้ตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง (Risk Response) มีดังนี้ 
    กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
    กำรควบคุมควำมสูญเสีย (Treat) : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  
    กำรรับควำมเสี่ยงไว้เอง (Take)  : หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใด
เลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง  แต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  
    กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Tranfer) : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 

   น าความเสี่ยงที่ได้รับการวิเคราะห์ตามมิติธรรมาภิบาลจากขั้นตอนที่ 2 มาประเมินความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับความ
เสี่ยง ตามตารางที่ 6 
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ตำรำงท่ี 6 กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ตำมภำรกิจต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลกุดสิม  อ ำเภอเขำวง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 
โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

1. กองช่ำง 
1. โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ
บ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายมิ่ง
เมือง 2 (ออกบ้านนาเจริญ) ม. 8 ต. คุ้มเก่า 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนและรางระบายน้ าได้รับการ 
                      พัฒนาจ านวน 1 สาย               

1. การออกแบบไม่
สอดคล้องกับพ้ืนที่จริง 

4 4 16 หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

1.การออกแบบไม่สอดคล้องกับพื้นท่ี
จริงและมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

2. สภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวย 

4 4 16 หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างให้
ชัดเจนก่อนจัดท าโครงการ 
 
 
 

3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะด้าน (วิศวกร
,สถาปนิก) 

4 5 20 รับความเสี่ยงไว้
เอง 

1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
เช่น สถาปนิก วิศวกร ในการออกแบบ 
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โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

2. กองสวัสดิกำรและสังคม 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการท าอาหาร
สัตว์ให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ  
                                 ชวีิตของประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
                      กุดสิมได้รับการอบรมศึกษาดูงาน 
                      การท าอาหารสัตว์ 
               

1.วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการท าอาหารสัตว์อาจไม่
มีในท้องถิ่นยากต่อการ
จัดซื้อ 

3 
 
 
 

5 
 
 

15 
 
 
 
 

หลีกเสี่ยงความ
เสี่ยง 
 
 

1. ก่อนจัดอบรมควรศึกษาหาแหล่ง
วัตถุดิบที่จะใช้ในการอบรมเป็นปีเป็น
การเตรียมความพร้อม 
 

2. ขั้นตอนการท าอาหาร
สัตว์ยุ่งยาก 

4 5 20 หลีกเสี่ยงความ
เสี่ยง 

1. ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนการ
ท าอาหารสัตว์ 
 

3. เครื่องมือในการ
ท าอาหารสัตว์ มีราคาแพง 
อาจท าให้ประชาชนไม่มี
ก าลังซื้อ 

5 5 25 รับความเสี่ยงไว้
เอง 

1. ประชาชนควรรวมกลุ่มและระดม
ทุนร่วมกันในการจัดซื้ออุปกรณ์
ท าอาหารสัตว์ 

2. ประชาชนรวมกลุ่มกันแล้วเสนอ
โครงการไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหลายๆหน่วยงาน เช่น 
อบจ. หรือ สถาบันการเงินอ่ืนๆ แหล่ง
เงินทุนต่างๆ 
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โครงกำร 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้

จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

2. โครงการฝึกอบรมการท าเครื่องปั้นดินเผา 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                                 ชวีิตของประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
                       กุดสิม 

1. ประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญของโครงการ
อาจท าให้เข้าร่วมอบรม
น้อยและไม่น าความรู้ไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
 

 

3 5 15 ควบคุมความ
สูญเสีย 

1. ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาสาระและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการให้
ประชาชนเกิดความสนใจจะร่วม
โครงการให้มากท่ีสุด 
2. น าผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายให้ตาม
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของคนอีสาน 

3. ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สถานที่
ต่างๆ 
 

2. ไม่มีตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
และไม่เป็นที่นิยมของ
ตลาด ท าให้ยากต่อการ
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 
 

3 5 15 ควบคุมความ
สูญเสีย 

1. ก่อนการอบรมเจ้าหน้าที่ควรหา
แหล่งตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้า
อบรมก่อน 
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โครงกำร 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้

จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

3. ส ำนักปลัด 
1. โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ 
                                ประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 25 
                      หมู่บ้าน 
 

 
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมของแต่ละ
หมู่บ้านไม่ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 
3 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 
9 
 
 
 

 
ควบคุมความ
สูญเสีย 
 
 

 
1. ก าหนดให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายบ่อยๆ 

2. ก าหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน 

2. งบประมาณที่มีจ ากัดไม่
สามารถจัดสรรได้ครบทุก
หมู่บ้าน 
 

4 4 16 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

2. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ 
                                 ประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความร่มรื่นให้พื้นที่  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก 

1. หลังการปลูกดูแลรดน้ า
ต้นไม้ไม่สม่ าเสมอ 
 

4 4 16 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 

1. มอบหมายให้งานป้องกันฯแต่งตั้ง
เวรน ารถดับเพลิงรดน้ าต้นไม้ 

2. สัตว์เลี้ยง วัว ควายกัด
ต้นไม้ตาย 

4 4 16 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 

1. ปักป้ายประกาศห้ามน าสัตว์มาเลี้ยง
บริเวณปลูกต้นไม้ 
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โครงกำร 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้

จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4 ด้านสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต 
                เทศบาล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 25 
                      หมู่บ้าน  

1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลไม่ให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

2. แต่ละครัวเรือนไม่
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูก
ยุง 

4 
 
 
 

4 
 
 

16 
 
 
 
 

ควบคุมความ
สูญเสีย 
 
 
 

1. ในช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่และ อสม. 
ควรน ารถออกประชาสัมพันธ์การ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ทั่วทุก
หมู่บ้าน 

2. จัดท าสปอตร์เสียงประชาสัมพันธ์
การป้องกันไข้เลือดออกแจกผู้น าชุมชน
ทุกหมู่บ้านเปิดเสียงตามสายทุกวัน     

5. กองกำรศึกษำ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลกุดสิม 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 8 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต 
                                 ประเพณีและภูมิปัญญา  
                                 ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเยาวชน 
               และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนในเขต 
                      เทศบาลต าบลกุดสิม 

 

1. เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนไม่เห็นความส าคัญ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ดี 

3 3 9 หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 
 
 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 
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โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

6. กองคลัง 
1. โครงการออกให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงาน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 10 ด้านการบริหารงาน 
                                   ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือบริการประชาชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 25 
                      ชุมชน 

1. เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 
ระลอกที่ 2 ท าให้อาจจะ
ไม่สามารถด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้
ตามปกติ 

3 3 9 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 
 

1. จัดบริการช าระภาษีนอกนอก
ส านักงานโดยเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
บริการประชาชนด้วย เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ และ การเว้น
ระยะห่างในการให้บริการช าระภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities)                



                         ตารางที่ 7 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความ

เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รปูตัวยู 
พร้อมฝำปดิ คสล. และบ่อพักน้ ำ 
คสล.พรอ้มฝำปิดตะแกรงเหล็ก สำย
หน้ำบ้ำนนำยอนิไตยถงึร้ำนสำมดำว 
หมูท่ี่ 15 ต ำบลคุ้มเก่ำ 
1. เกิดจากวางแผนไดไ้ม่ครอบคลุม 

1. ฝ่ายออกแบบดู
สภาพพื้นที่จริงก่อน
เขียนแบบ 

1. ฝ่ายออกแบบดูสภาพ
พื้นที่จริงให้ละเอียด
รอบคอบก่อนเขียนแบบ 
 
 
 

            กองชา่ง     - 

2. สภาพแวดลอ้มไมเ่อือ้อ านวย 
 

1. ตรวจสอบแนวเขต
พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้
ชั ด เ จนก่ อ น จั ดท า
โครงการ 
 
 
 
 
 

1. ประสานส านักงานที่ดิน 
สอบเขตที่ดิน 
2. ประสานเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงรับรองแนวเขต
ที่ดินตัวเอง 
 

            กองชา่ง  

3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะดา้น 
(วิศวกร,สถาปนิก) 

1. จัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้เฉพาะดา้น 
เช่น สถาปนิก วิศวกร 
ในการเขียนแบบ 
 
 
 

1. เปิดกรอบอัตราก าลัง
เพิ่ม ในต าแหน่งที่มีความรู้
เฉพาะด้าน เพื่อให้การ
เขียนแบบงานกอ่สร้างของ
กองชา่งมีประสิทธิภาพให้
มากขึ้น เช่น ต าแหน่ง
สถาปนิกหรือวิศวกร 

            กองชา่ง - 
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ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนกำรท ำอำหำรสัตว์ให้กับ
ประชำชน 
1.วัตถุดิบหรือส่วนประกอบใน
การท าอาหารสัตว์อาจไม่มีใน
ท้องถิ่นยากต่อการจัดซื้อ 

1. ก่อนจัดอบรมควรศึกษาหา
แหล่งวัตถุดิบที่จะใช้ในการ
อบรมเป็นปีเป็นการเตรียมความ
พร้อม 
 
 
 

1. เตรียมจดัหาวัตถดุิบหรือ
ส่วนประกอบในการ
ท าอาหารสตัว์ไว้แตเ่นิ่นๆ
จะไดม้ีความพร้อมในการ
จัดอบรม 

            กอง
สวัสดิการ 

    - 

2. ข้ันตอนการท าอาหารสตัว์
ยุ่งยาก 

1. ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอน
การท าอาหารสัตว ์
 
 
 
 
 
 

1. การท าอาหารสตัว์
จะต้องมีขั้นตอนการจัดท า
ที่ชัดเจนจึงจะประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว ้

            กอง
สวัสดิการ 

- 

3. ด าเนินการจัดท าตาม
ขั้นตอนการท าอาหารสัตว ์

1. ประชาชนควรรวมกลุม่และ
ระดมทุนร่วมกันในการจดัซื้อ
อุปกรณ์ท าอาหารสตัว์ 
2. ประชาชนรวมกลุ่มกันแล้ว
เสนอโครงการไปขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หลายๆหน่วยงาน เช่น อบจ. 
หรือ สถาบันการเงินอ่ืนๆ แหล่ง
เงินทุนต่างๆ 
 

1. ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
และร่วมระดมทุนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ท าอาหาร
สัตว ์
2. จัดท าโครงการโดยกลุ่ม
ประชาชนเพื่อไปขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนต่างๆ 

            กอง
สวัสดิการ 

- 
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ปัจจัยเสี่ยง 
 

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรฝึกอบรมกำรท ำ
เครื่องป้ันดินเผำ 
1. ประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญของโครงการอาจ
ท าให้เขา้ร่วมอบรมน้อยและไม่
น าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ 

1. ก่อนการอบรมเจ้าหน้าที่
ควรหาแหล่งตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าอบรมกอ่น 
2. น าผลิตภัณฑ์ไปเสนอขาย
ให้ตามพพิิธภัณฑท์ี่จัดแสดง
เกี่ยวกับวิถีชวีิตของคนอีสาน 

1. จัดหาแหล่งตลาด
รองรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การอบรม 
2. ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้น าไป
จ าหน่ายตามศูนย์จัดแสดง
สินค้า 

            กอง
สวัสดิการ 

    - 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรจัดท ำเวที
ประชำคม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชาคม
ของแตล่ะหมู่บ้านไม่ครบตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

1. ก าหนดให้ผู้น าชุมชน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
บ่อยๆ 
2. ก าหนดแบบตอบรับที่
ชัดเจน 

1. โทรศัพท์และหนังสือ
ประสานผู้น าชุมชนให้
ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายบ่อยๆ 

            ส านักปลัด     - 

2. งบประมาณที่มีจ ากัดไม่
สามารถจัดสรรได้ครบทกุ
หมู่บ้าน 

1. เสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

1. เสนอโครงการที่เกิน
ศักยภาพหรือโครงการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การรวมกลุ่ม
ต่างๆ เสนอขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงาน
อื่น เช่น อบจ. ,กบจ. กรม
ส่งเสริมฯ 

            ส านักปลัด - 
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ปัจจัยเสี่ยง 

 
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรปลกูต้นไม้เน่ืองในวัน
ส ำคัญต่ำงๆ  
1. หลังการปลูกดูแลรดน้ า
ต้นไม้ใหส้ม่ าเสมอ 

1. มอบหมายให้งานป้องกันฯ
แต่งตั้งเวรน ารถดับเพลิงรดน้ า
ต้นไม ้

1. ท าค าสั่งมอบหมายงาน
ป้องกันรดน้ าต้นไม้ที่ปลูกไว ้

            ส านักปลดั     - 

2. สัตวเ์ลี้ยง วัว ควายกัดต้นไม้
ตาย 

1. ปักป้ายประกาศห้ามน าสตัว์
มาเลีย้งบริเวณปลูกต้นไม ้

1. ท าแผ่นป้ายติดหา้มน า
สัตว์มาเลี้ยงหรือท าลาย
บริเวณที่ปลูกต้นไม ้
 

            ส านักปลดั - 

โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกในเขตเทศบำล
ต ำบลกุดสิม 
1. ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลไม่ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการ 
2. แต่ละครัวเรือนไม่ท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกยุง 
 

1. ในช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่และ 
อสม. ควรน ารถออก
ประชาสมัพันธ์การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงให้ทั่วทุกหมู่บ้าน 
 

1. จัดท าแผนน ารถออก
ประชาสมัพันธ์ให้ครบทุก
หมู่บ้าน 

            กอง
สาธารณสุข 

 

2. จัดท าสปอตรเ์สียง
ประชาสมัพันธ์การป้องกัน
ไข้เลือดออกแจกผู้น าชุมชนทุก
หมู่บ้านเปิดเสยีงตามสายทุกวัน 
     

1. ท าสปอตร์เสียง
ประชาสมัพันธ์ส่งให้ผู้น า
ชุมชนเปิดทุกเช้า 

            กอง
สาธารณสุข 
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ปัจจัยเสี่ยง 

 
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2564  
ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำล
ต ำบลกุดสิม 
1. เยาวชน ประชาชนในชุมชน
ไม่เห็นความส าคัญเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจไม่ด ี

1. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนเห็นความส าคญั
ของการออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนมีความ
สามัคครีู้แพ้ รู้ชนะและรู้
อภัย และเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายให้กับ
ประชาชน 

            กอง
การศึกษา 

    - 

โครงกำรออกให้บริกำรรับ
ช ำระภำษีนอกส ำนักงำน 
1. เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกที่ 2 
ท าให้อาจจะไมส่ามารถ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ไดต้ามปกต ิ

1. จัดบริการช าระภาษีนอก
นอกส านักงานโดยเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันบริการ
ประชาชนด้วย เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ และ การ
เว้นระยะห่างในการให้บริการ
ช าระภาษ ี
 
 
 

1. จัดบริการช าระภาษีนอก
ส านักงานโดยจัดให้บริการ
ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

     
 

       กองคลัง  
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ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication) 

ข้อมูลที่ต้องกำร ช่องทำงกำรสื่อสำร กลุ่มเป้ำหมำย 

แผนงานโครงการ  - เว็ปไซด์ของเทศบาลต าบลกุดสิม - คณะท างานโครงการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ 

- หนังสือเวียน 
- การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานโครงการ 

สรุปรายงานความคืบหน้าของการ
ด าเนินโครงการ 

- เว็ปไซด์ของเทศบาลต าบลกุดสิม - คณะท างานโครงการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คู่มือการด าเนินการโครงการ  - หนังสือเวียน 
- อินทราเน็ตของเทศบาลต าบลกุด
สิม 

- คณะท างานโครงการ 

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ - การอบรม 
- อินทราเน็ตของเทศบาลต าบลกุดสิม 

- คณะท างานโครงการ 

         ตารางที่ 9 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

         ขั้นตอนที่ 7 กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท างานด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง       และให้มีการรายงานความคืบหน้าทุกเดือนหรือทุกไตรมาส ดังนี้  
   1. จัดประชุมซักซ้อม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานให้มีความช านาญ/
ทักษะในการ ปฏิบัติงาน  
   2. การศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  
   3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนและหลังการสัมมนาจากแบบประเมิน   
   4. การประเมินระหว่างโครงการซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจในการจะด าเนินการต่อไป  
   5. ควรประเมินความจ าเป็น/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการเพ่ือการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
   6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อประกอบเป็นแนวทาง ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในครั้งต่อไป 
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บทที่ 4  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

  การจัดท าบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม สามารถสรุปผลการด าเนินการดังนี้ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลกุดสิม ได้มีค าสั่ง ที่ 944/๒๕63 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโครงการที่น ามาด าเนินการคัดเลือก
โครงการ เพ่ือจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพ่ือให้การ
บริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดสิมเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถลดปัจจัย
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีโครงการส าคัญที่คัดเลือกมาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการส าคัญที่คัดเลือก 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 

คสล. และบ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้า
บ้านนายอินไตยถึงร้านสามดาว หมู่ที่ 15 ต าบลคุ้มเก่า ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 315 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
    งบประมาณ 1,090,000 บาท 

2.  ยุทธศาสตร์ ด้ านการ พัฒนาคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชน 

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการท าอาหารสัตว์
ให้กับประชาชน 
    งบประมาณ 20,000 บาท 
3. โครงการฝึกอบรมการท าเครื่องปั้นดินเผา 
     งบประมาณ 35,000 บาท 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
    งบประมาณ 20,000 บาท 
5. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  
     งบประมาณ 30,000 บาท 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 6. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 
    งบประมาณ 100,000 บาท 

5. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลกุดสิม 
     งบประมาณ 150,000 บาท 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

8. โครงการออกให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงาน 
      งบประมาณ 20,000 บาท 

ตารางที่ 10 ผลการคัดเลือกโครงการมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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  โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม ได้ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและวิเคราะห์
เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลส าเร็จของเทศบาล รวมทั้งพิจารณาความ
พอเพียงของมาตรการและด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจในการด าเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้น ก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ได้คัดเลือก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนายอิน
ไตยถึงร้านสามดาว หมู่ที่ 15 ต าบลคุ้มเก่า ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 315 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล. จ านวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์  
(Risk Response) ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities) ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยง รายละเอียดได้กล่าวไว้ตามข้ันตอนที่ 4  

ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้เทศบาลต าบลกุดสิม มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลจึงต้องจัดท าการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2564 ดังนี้  

1. บุคลากรในหน่วยงานต้องมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานในหน้าที่ต่อคนเกินก าลังท าให้
บางหน่วยงานขาดการสอบทานการท างาน จึงพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและมีผลกระทบท าให้งานล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้         
   2. ปริมาณงานกับห้วงก าหนดระยะเวลาควรมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากว่าเป้าหมายการจัดสรร
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแบบรูปรายการละเอียด และปริมาณงานที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีเป้าหมายโครงการมาก แต่ระยะเวลามีจ านวนจ ากัด  
   3. ในการด าเนินงานองค์กรจ าเป็นต้องมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ ทั้งเวลา และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องการเพ่ือช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้บริหารระดับต่าง  ๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทั้งด้านการด าเนินงานและด้าน
การเงิน เพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดสิม และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   4. องค์กรควรมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรมิให้
เกิดความผิดพลาดในการท างานที่สร้างคุณค่า และสนับสนุนการปฏิบัติ ทั้งนี้ การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงจนท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร โดยประสานเข้ากับกระบวนการท างานปกติที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
และที่ส าคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุกขั้นตอน ไปในทิศทางเดียวกัน 
 



 
 
 

ภำคผนวก



 

บันทึกขอ้ควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักปลัดเทศบาล โทร. 0 4385 9587  
ที่  กส 52701/66                                           วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 

       ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 แจ้งว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด นั้น  

   เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชี
ของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. 2561 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในค าสั่งที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ ต่อไป 
  

 
 

                                      (นางสุพรรณา  ฐานสินพูล) 
                                     หัวหน้าส านักปลัด 

ควำมเห็นของปลัดเทศบำล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                             พ.จ.อ. 

  (ศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล) 
    ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 

 
ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     (นายวิชัย  กว้างสวัสดิ์) 
     นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 
 
 
 
  
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลกุดสิม 
ที ่944/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลกุดสิม 
......................................................................................................... 

            เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลกุดสิมด าเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของ
รัฐ สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลัง
ประกาศเป็นต้นไป 

            เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบล
กุดสิม จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม จึงมีค าสั่งแต่งตั้งดังต่อไปนี้ 

1. พันจ่าเอกศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม ประธานคณะท างาน 
2. นายชาญชัยนันท์   ธนสิทธิ์กุลโชติ รองปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม คณะท างาน 
3. นางสุพรรณา  ฐานสินพูล              หัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
4. นางนิดาวรรณ  เผือดผุด    ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
5. นายเฉลิมวิช   เผือดผุด                 ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
6. นายปริญญา   รัตนวรรณี             ผู้อ านวยการกองการศึกษา              คณะท างาน 
7. นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ       ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข คณะท างาน 
8. นายพิศสมัย   เพ็ญธิสาร       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม คณะท างาน 
9. นายประเสริฐ  ทองสุขนอก      หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   คณะท างาน 
10. นายปราโมทย์  ยันตะบุษย์      หัวหน้าฝ่ายการโยธา   คณะท างาน 
11.นางสุมาลี  ปัทมารัง 
12. นางสาวนิภาภรณ์  สังวาลย์รัมย์      

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

13. นายรัตนศักดิ์  ทิพวัง 
14. นายธนากร  แสนสุมา 
15. นายนิยม  สุริยะกมล 
16. จ่าเอกมีชัย  ฤาไกรศรี        

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ               

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานุการ 

17. นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ    
18. นางสาวดาวประกาย  ทิพย์สิงห์    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/ให้คณะท างาน... 
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ให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. น านโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิมมาดัดแปลง เพ่ือ

น าไปสู่การปฏิบัติ และน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการก าหนดกระบวนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลส าเร็จของเทศบาล
ต าบลกุดสิม เพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 

3. พิจารณาความเพียงพอของมาตรการ การบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุมป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้
ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่
คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการก าหนด Risk Appetite และ 
Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 

5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม และ
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลกุดสิมเป็นหลังสิ้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Internet เป็นช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ค าสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถงึทั้งองค์กร 

7. แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม 

8. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

                                         
                     (นายวิชัย  กว้างสวาสด์ิ) 

                       นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



รำยงำนกำรประชุม 
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลกุดสิม 

ครั้งที ่1/2564 
วันศุกร์ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลกุดสิม 
------------------------- 

ผู้มำประชุม 
     1. พ.จ.อ.ศิวานันท์  จารุชยัศิริวรกุล  ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
     2. นายเฉลิมวิช  เผือดผุด   ผู้อ านวยการกองช่าง 
     3. นายปริญญา  รัตนวรรณี   ผู้อ านวยกองการศึกษา 
     4. นางนิดาวรรณ  เผือดผุด   ผู้อ านวยการกองคลัง 
     5. นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
     6. นางสุพรรณา  ฐานสินพูล   หัวหน้าส านักปลัด 
                     7. นางสุมาลี  ปัทมารัง                       หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                     8. นายรัตนศักดิ์  ทิพวัง                      หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ 
                     9. นายธนากร  แสนสุมา                     หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
                   10. นายนิยม  สุริยะกมล                      หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                   11. จ่าเอกมีชัย  ฤาไกรศรี                      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
                   12. นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                   13. นางสาวดาวประกาย  ทิพย์สิงห์          พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ผู้ไม่มำประชุม 
                     - นายชาญชัยนันท์  ธนสิทธิ์กุลโซติ                   รองปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
                          - นายพิศสมัย  เพ็ญธิสาร                                 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
                          - นายประเสริฐ  ทองสุขนอก                             หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
                          - นายปราโมทย์  ยันตะบุษย์                             หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
                          - นางสาวนิภาภรณ์  สังวาย์รัมย์                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
                     -  ไม่มี -    

เริ่มประชุมเวลำ  10.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว พ.จ.อ.ศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม ประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดประชุมพร้อมกับด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
          - ไม่มี  

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
          - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจำรณำ 

 - ไม่มี 

 

 

 

ระเบียบ...       
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เรื่อง   เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

พ.จ.อ.ศิวานันท์  จารุชัยศิริวร
กุลปลัดเทศบาล 

      วันนี้เป็นการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ต าบลกุดสิมซึ่งเป็นเรื่องใหม่ สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังปี 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความ
เสี่ยง โดยยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ซึ่งข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานรัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ความเหมาะสม โดยการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของ
รัฐดังกล่าวและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป สั่ง ณ ในวันที่ 
18 มีนาคม 2562 และได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลกุดสิม เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลต าบล
กุดสิมด าเนินงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติใน
รอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่
กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลกุดสิมจึงอาศัย
ตามในมาตรา 48 เดรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2497 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดสิม จึงมีค าสั่งแต่งตั้งดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบ 
๑. พันจ่าเอกศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล  ปลัดเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
                                              ประธานกรรมการ 
๒. นายชาญชัยนนัท์  ธนสิทธิก์ุลโซติ     รองปลัดเทศบาล   คณะท างาน 
๓. นางสุพรรณนา    ฐานสินพูล          หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
4. นางนิดาวรรณ  เผือดผุด                ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
5. นายเฉลิมวิช  เผือดผุด                   ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
6. นายปริญญา  รัตนวรรณี        ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
                                                 คณะท างาน 
7. นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ         ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
                                                 คณะท างาน 

8.นาย... 
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8. นายพิศสมัย  เพ็ญธิสาร        ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                                                 คณะท างาน  
9. จ่าเอกมีชัย  ฤาไกรศรี                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
                                                  คณะท างานเลขานุการ 
10. นายนิยม สุริยะกมล                    หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                                                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวดาวประกาย  ทิพย์สิงห์       พนักงานจ้างเหมาบริการ 
                                                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. อ ำนำจและหน้ำที่ 
1. น านโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิมมาแปลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอใน
รูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการก าหนดกระบวนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายละผลส าเร็จ ของเทศบาลต าบลกุดสิม เพ่ือพิจารณา
และให้นโยบาย 

3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่าง
สมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุมป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการ
ด าเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน
สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความ
รุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง
และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการ
ก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมี
การบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 

5. ก ากับให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
จัดท าแผนและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ทบทวนคู่มือบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของเทศบาลต าบลกุดสิม เสนอนายกเทศบาล
ต าบลกุดสิม เป็นหลังสิ้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม) 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet 
เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ 
ค าสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

7.แต่งตั้ง... 
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7. แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานได้

ตามจ าเป็นเหมาะสม 
8. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                     ในส่วนนี้คือหน้าที่การท างานของคณะท างานชุดนี้ มาตรฐาน
ของกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงก็มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
ส าหรับความหมายของค าว่าบริหารความเสี่ยงหมายความว่ากระบวนการ
บริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานรวมถึงเพ่ิมศักยภาพ ค าว่าความเสี่ยงหมายความว่าความเป็นไปได้
ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานอันนี้คือข้อบัญญัติและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ในส่วนของ
รายละเอียดจะให้ทางฝ่ายเลขาเป็นคนน าเสนอต่อไป เชิญครับ 

นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                      เรียนท่านประธานส าหรับการบริหารความเสี่ยงการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังได้ออกมาตามที่ท่าน
ประธานกล่าวไปแล้วข้างต้นในการบริหารความเสี่ยงคือเป็นเรื่องใหม่ของเทศบาล
ต าบลกุดสิมที่จริงก็ทางกระทรวงการคลังก็ประกาศไปแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรา
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในส่วนที่ 1 ก็จะเป็นบทน าก็จะกล่าว
สภาพความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินการ ในส่วนที่ 2 จะเป็นแนวคิด
และก็ทฤษฎี ส่วนที่ 3 นั้นเป็นส่วนการด าเนินการจัดท าบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลกุดสิม  การด าเนินการจัดท าบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลกุด
สิม ได้ด าเนินการ โดยได้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง   
           2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ   
   3. การประเมนิความเสี่ยง  
   4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
   5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง  
   7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  
                     ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง  
วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้โครงการที่มีนัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถด าเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ได้แก่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และ
สอดคล้องกับพันธกิจของเทศบาล มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการรายงานผล ที่น่าเชื่อถือ และมีการด าเนินงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ                                                    หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่ือน ามาพิจารณาบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง มีดังนี้ 

ปัจจัยพิจำรณำ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1 2 3 
1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

2. งบประมาณที่ ได้รับ
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 3 และต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ล าดับที่ 1 
 

                            

                           ผลการพิจารณาโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 
สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ความส าคัญ
ของโครงการ 

(a) (b) (a * b) 
1. ด้ านโครงสร้ าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก
น้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายอินไตยถึงร้านสาม
ดาว หมู่ที่ 15 ต าบลคุ้มเก่า 
งบประมาณ 1,090,000 บาท 

3 3 9 

2. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ท าอาหารสัตว์ให้กับประชาชน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3 1 3 

2. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการ ฝึกอบรมเครื่องปั้นดินเผา 
งบประมาณ 35,000 บาท 

3 1 3 

3. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3 1 3 

3. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

โครงการ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญ
ต่างๆ  

งบประมาณ 30,000 บาท 

3 1 3 

4. ด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลต าบลกุดสิม 
งบประมาณ 100,000 บาท 

3 1 3 

    ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 
สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ความส าคัญ
ของโครงการ 

(a) (b) (a * b) 
8. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลกุด
สิม 
งบประมาณ 150,000 บาท 

3 2 6 

10. ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

โครงการออกให้บริการช าระภาษีนอก
ส านักงาน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3 1 3 

 

นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                      ต่อไปขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ เป็นการระบุจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิง
ลบต่อองค์กร ความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกซึ่งเป็นโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  
   เทศบาลต าบลกุดสิม ได้ท าการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้ 
   1. หลักประสิทธิผล ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความ
เสี่ยงและมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรงุการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   2. หลักประสิทธิภำพ ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์
ส ูงส ุดต ่อส ่วนรวม รวมทั ้งต้องมีการลดขั ้นตอนและระยะเวลา ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิก
ภารกิจที่ล้าสมัยไม่มีความจ าเป็น 
   3. หลักกำรตอบสนอง ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม 
   4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติงาน
ต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการวางระบบการ 

รายงาน... 
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รายงานความก้าวหน้าและผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวต้่อสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5. หลักควำมโปร่งใส ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปโดยง่าย 
   6. หลักกำรมีส่วนร่วม ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด แก้ไขปัญหาร่วม
กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน               
  7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบ
อ านาจ กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการถ่ายโอนบทบาทและ
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 
   8. หลักนิติธรรม ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 
   9. หลักควำมเสมอภำค ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโอกาสใน
ความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 
   10. กำรมุ่งฉันทำมติ ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ใน
ประเด็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผัง... 
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นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                      ในสว่นของขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการประเมิน
ความเสี่ยง และก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอน 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะ
เกิดและความเป็นไปได้กับระดับผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งเป็นเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 5 ระดับ โดยประกอบไปด้วย เกณฑ์ประเมินผล
กระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านการ
ด าเนินงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตามตามตารางที่ 5 

 

ตำรำงที่ 5 หลักเกณฑ์กำรใช้คะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกำสที่จะเกดิควำมเสียหำย (Y) 
ประเด็น/องค์ประกอบ  

ที่พิจำรณำ 
1 = น้อยมำก 2 = น้อย 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (X) 
มูลค่าความเสียหาย (X1) 
 

< 10,000 บาท 10,000 – 
50,000 บาท 

50,000 – 
250,000 บาท 

250,000 – 
500,000 บาท 

> 500,000 
บาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (X2) 

> 80 % 61 – 80 % 40 – 60 % 20 – 39 % < 20 % 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รบัความเสยีหาย/
จ านวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ (X3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน
ใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่น
บางส่วน 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง

ทั้งหมด และ
ผู้อื่นมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) 
 

น้อยกว่า 1 ราย 1 - 5 ราย 6 - 10 ราย 11 - 15 ราย มากกว่า 
 15 ราย 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Y) 
ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิ (Y1) 
 

มีทั้ง 2 อย่าง
และมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งและมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีทั้ง 2 อย่าง 
แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือไม่ถือ
ปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่ถือ

ปฏิบัต ิ

ไม่มีทั้ง 2 
อย่าง 

การควบคมุ ติดตามและตรวจสอบของ
ผู้บังคบับญัชา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
(Y2) 

ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ
ปฏิบัตงิาน (Y3) 

ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ป ี

ความถี่ในการเกิดความผดิพลาด 
การปฏบิัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y4) 

5 ปี/ครั้ง 2 - 3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 - 6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5) 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 
(เกิดแน่นอน) 

การวิเคราะห์... 
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นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                     การวิเคราะห์และประเมินความเสี ่ยง เป็นการพิจารณา
เหตุการณ์ที่ได้ระบุไว้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ต่อวัตถุประสงค์
องค์กร หรือข้อมูลความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จ านวนครั้งที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง
และผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้น เพื ่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี ่ยงต่อไป  จากนั ้นจึง
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด คือ โอกาสที่
น่าจะเป็นไปได้ หรือความถี่ ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และผลกระทบ คือ ผลจาก
เหตุการณ์ซึ่งอาจมีหลายประการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียว ผลกระทบ
สามารถเป็นได้ทั้งด้านบวกและลบต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าผล
ที่ได้มาพิจารณาระดับความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
 
ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง (Risk Response) 
มีดังนี้ 
    กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) : ปฏิเสธและ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
    กำรควบคุมควำมสูญเสีย (Treat) : พยายามลดความ
เสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือ
โครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  
    กำรรับควำมเสี่ยงไว้เอง (Take)  : หากท าการวิเคราะห์
แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการ
จัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง  แต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  
    กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Tranfer) : ยกภาระในการ
เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 

   น าความเสี่ยงที่ได้รับการวิเคราะห์ตามมิติธรรมาภิบาลจาก
ขั้นตอนที่ 2 มาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภท
ของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องกับความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและการก าหนด
กลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยง ตามตารางที่ 6  

 

 

 

ตารางที่ 6...
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ตำรำงท่ี 6 กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ตำมภำรกิจต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลกุดสิม  อ ำเภอเขำวง  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 
โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

1. กองช่ำง 
1. โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนน คสล. และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ
บ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายมิ่ง
เมือง 2 (ออกบ้านนาเจริญ) ม. 8 ต. คุ้มเก่า 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนและรางระบายน้ าได้รับการ 
                      พัฒนาจ านวน 1 สาย               

1. การออกแบบไม่
สอดคล้องกับพ้ืนที่จริง 

4 4 16 หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

1.การออกแบบไม่สอดคล้องกับพื้นท่ี
จริงและมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

2. สภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวย 

4 4 16 หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างให้
ชัดเจนก่อนจัดท าโครงการ 
 
 
 

3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะด้าน (วิศวกร
,สถาปนิก) 

4 5 20 รับความเสี่ยงไว้
เอง 

1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
เช่น สถาปนิก วิศวกร ในการออกแบบ 
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โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

2. กองสวัสดิกำรและสังคม 
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการท าอาหาร
สัตว์ให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ  
                                 ชวีิตของประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
                      กุดสิมได้รับการอบรมศึกษาดูงาน 
                      การท าอาหารสัตว์ 
               

1.วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการท าอาหารสัตว์อาจไม่
มีในท้องถิ่นยากต่อการ
จัดซื้อ 

3 
 
 
 

5 
 
 

15 
 
 
 
 

หลีกเสี่ยงความ
เสี่ยง 
 
 

1. ก่อนจัดอบรมควรศึกษาหาแหล่ง
วัตถุดิบที่จะใช้ในการอบรมเป็นปีเป็น
การเตรียมความพร้อม 
 

2. ขั้นตอนการท าอาหาร
สัตว์ยุ่งยาก 

4 5 20 หลีกเสี่ยงความ
เสี่ยง 

1. ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนการ
ท าอาหารสัตว์ 
 

3. เครื่องมือในการ
ท าอาหารสัตว์ มีราคาแพง 
อาจท าให้ประชาชนไม่มี
ก าลังซื้อ 

5 5 25 รับความเสี่ยงไว้
เอง 

1. ประชาชนควรรวมกลุ่มและระดม
ทุนร่วมกันในการจัดซื้ออุปกรณ์
ท าอาหารสัตว์ 

2. ประชาชนรวมกลุ่มกันแล้วเสนอ
โครงการไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหลายๆหน่วยงาน เช่น 
อบจ. หรือ สถาบันการเงินอ่ืนๆ แหล่ง
เงินทุนต่างๆ 
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โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

2. โครงการฝึกอบรมการท าเครื่องปั้นดินเผา 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
                                 ชวีิตของประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
                       กุดสิม 

1. ประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญของโครงการ
อาจท าให้เข้าร่วมอบรม
น้อยและไม่น าความรู้ไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
 

 

3 5 15 ควบคุมความ
สูญเสีย 

1. ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาสาระและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการให้
ประชาชนเกิดความสนใจจะร่วม
โครงการให้มากท่ีสุด 
2. น าผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายให้ตาม
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของคนอีสาน 

3. ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สถานที่
ต่างๆ 
 

2. ไม่มีตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
และไม่เป็นที่นิยมของ
ตลาด ท าให้ยากต่อการ
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 
 

3 5 15 ควบคุมความ
สูญเสีย 

1. ก่อนการอบรมเจ้าหน้าที่ควรหา
แหล่งตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้า
อบรมก่อน 
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โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

3. ส ำนักปลัด 
1. โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ 
                                ประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 25 
                      หมู่บ้าน 
 

 
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมของแต่ละ
หมู่บ้านไม่ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 
3 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 
9 
 
 
 

 
ควบคุมความ
สูญเสีย 
 
 

 
1. ก าหนดให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายบ่อยๆ 

2. ก าหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน 

2. งบประมาณที่มีจ ากัดไม่
สามารถจัดสรรได้ครบทุก
หมู่บ้าน 
 

4 4 16 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 

1. เสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

2. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ 
                                 ประชาชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความร่มรื่นให้พื้นที่  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก 

1. หลังการปลูกดูแลรดน้ า
ต้นไม้ไม่สม่ าเสมอ 
 

4 4 16 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 

1. มอบหมายให้งานป้องกันฯแต่งตั้ง
เวรน ารถดับเพลิงรดน้ าต้นไม้ 

2. สัตว์เลี้ยง วัว ควายกัด
ต้นไม้ตาย 

4 4 16 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 

1. ปักป้ายประกาศห้ามน าสัตว์มาเลี้ยง
บริเวณปลูกต้นไม้ 
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โครงกำร 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้

จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 4 ด้านสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต 
                เทศบาล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 25 
                      หมู่บ้าน  

1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลไม่ให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

2. แต่ละครัวเรือนไม่
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูก
ยุง 

4 
 
 
 

4 
 
 

16 
 
 
 
 

ควบคุมความ
สูญเสีย 
 
 
 

1. ในช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่และ อสม. 
ควรน ารถออกประชาสัมพันธ์การ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ทั่วทุก
หมู่บ้าน 

2. จัดท าสปอตร์เสียงประชาสัมพันธ์
การป้องกันไข้เลือดออกแจกผู้น าชุมชน
ทุกหมู่บ้านเปิดเสียงตามสายทุกวัน     

5. กองกำรศึกษำ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลกุดสิม 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 8 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต 
                                 ประเพณีและภูมิปัญญา  
                                 ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเยาวชน 
               และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนในเขต 
                      เทศบาลต าบลกุดสิม 

 

1. เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนไม่เห็นความส าคัญ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ดี 

3 3 9 หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 
 
 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการออก
ก าลังกาย 
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โครงกำร 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง กลยุทธที่ใช้
จัดกำรกับ
ควำมเสี่ยง 

 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 

6. กองคลัง 
1. โครงการออกให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงาน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ 10 ด้านการบริหารงาน 
                                   ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ เพ่ือบริการประชาชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 25 
                      ชุมชน 

1. เนื่องจากมีการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 
ระลอกที่ 2 ท าให้อาจจะ
ไม่สามารถด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้
ตามปกติ 

3 3 9 ควบคุมความ
สูญเสีย 
 
 

1. จัดบริการช าระภาษีนอกนอก
ส านักงานโดยเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
บริการประชาชนด้วย เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ และ การเว้น
ระยะห่างในการให้บริการช าระภาษี 
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ลงช่ือ                            ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
         (นางสาวดาวประกาย  ทิพย์สิงห์) 
        ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
  

 
ลงช่ือ             ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม   
       (นางพิชชาภัทร์  อารมณส์วะ) 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
   

 
ลงช่ือ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ    
         (นางสุพรรณา  ฐานสินพลู) 
    ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

   
 
ลงช่ือ พ.จ.อ.   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (ศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล) 
      ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลกุดสมิ 



 

 


