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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 
โดยการด าเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเกษตรกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการ
พัฒนาองค์กร พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะท างานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน
ราชการมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้ว
ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการ
สร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
  

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการ ที่จะให้ความร่วมมือในการ
น าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์กรต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 ดังนั้นคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น  ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
 
3. เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                           2 
 

 

 4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว 
ทั้งองค์กร 
 6. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
4. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจ
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี
ดังนี้ 
  1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 
  3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
  4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด
และสามารถปกปูองผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
  5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่
มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
5. ข้อมูลพื้นฐาน 
 5.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับโดยจัดให้สภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2476  ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น มีลักษณะ
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เป็นองค์การแทนประชาชนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจังหวัดยังมิได้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 ขึ้นโดยมีความประสงค์
ที่จะแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะส าหรับสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ นั้น  ยังมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิมกล่าว คือ สภาจังหวัดยังคงท าหน้าที่เป็นสภาที่
ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระท่ังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบบริหารราชการในส่วนจังหวัดของกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม 
โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เนื่องจาก
บทบาทและการด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา  ซึ่งคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนักจึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2498 
อันมีผลให้เกิด"องค์การบริหารส่วนจังหวัด"  ขึ้นตามภูมิภาค  ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งเมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภา
การปกครองท้องถิ่นจึงมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจอ านาจหน้าที่และบทบาทของสภาจังหวัดจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันจึงขอแบ่งระยะวิวัฒนาการของสภาจังหวัดออกเป็น3ระยะ ดังนี้ 
         1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอดีต  (พ.ศ. 2476 - 2498)  
                 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 ที่ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิดและรากฐานของการพัฒนาที่ท าให้ให้มีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในรูปองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2498  นั้น อาจกล่าวโดยสรุปถึงฐานะอ านาจหน้าที่บทบาทของสภา
จังหวัดได้ว่ามีลักษณะดังนี้ 
                 ฐานะสภาจังหวัดในขณะนั้นก็ยังมิได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคลที่
แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ตามกฎหมายเป็นเพียงองค์กรตัวแทนประชาชนรูปแบบหนึ่งที่ท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่จังหวัด  ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2476 ก าหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมภิาคอ านาจการบริหารงานในจังหวัดอยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานสภาจังหวัดจึงมีบทบาทเป็นเพียงที่
ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของสภาจังหวัดแก่คณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามเสมอไป กระทั่งในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนแผ่นดิน 
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สภาจังหวัด เปลี่ยนบทบาทจากสภาที่ปรึกษาของกรรมการจังหวัดมาเป็นสภา 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับอ านาจหน้าที่ของสภาจังหวัดพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481
มาตรา 25 ได้ก าหนดให้สภาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณที่ทางจังหวัดตั้งขึ้นและสอบสวนการคลังทาง 
จังหวัดตามระเบียบ ซึ่งจะได้มีกฎกระทรวงก าหนดไว้ 
    (2) แบ่งสรรเงินทุนอุดหนุนของรัฐบาลระหว่างบรรดาเทศบาลในจังหวัด 
    (3) เสนอข้อแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการจังหวัดในกิจการจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                           4 
 

 

      ก. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
      ข. การประถมศึกษาและอาชีวศึกษา 
                        ค. การปูองกนัโรคการบ าบัดโรค การจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
                        ง.การจัดให้มีและบ ารุงทางบก ทางน้ า 
                        จ.การกสิกรรมและการขนส่ง 
                        ฉ. การเก็บภาษีอากรโดยตรงซึ่งจะเป็นรายได้ส่วนจังหวัด 
                        ช.การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และเขตเทศบาล 
                    (4) ให้ค าปรึกษาในกิจการคณะกรรมการจังหวัดร้องขอ 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี  (พ.ศ. 2498 - 2540)  
   การจัดตั้งและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนจังหวัด  พ.ศ.2498 ซึง่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ เช่นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษาการท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริม
วัฒนธรรม การสาธารณูปการ การปูองกันโรคการบ าบัดโรคและการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาลฯลฯ เป็นต้น 
                  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจท ากิจการซึ่งอยู่นอกเขตเม่ือกิจการนั้น
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตนโดยได้รับความ
ยินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลที่เกี่ยวข้องนั้นและได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วยและต่อมาได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 
2540  ออกมาบังคับใช้ 
  3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน 
                  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดผ้่านการพิจารณาของรัฐสภาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 62ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498   
                   ส าหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาได้จากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติซึ่งระบุว่า  "โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขต
สุขาภิบาลและเทศบาลเมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการนี้สมควร 
ปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกัน  และปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น" 
   การจัดตั้งและฐานะตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ก าหนดให้มี
หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนจงหวัดโดยมีอยู่ในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 
แห่ง รวม 75 แห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดโดยทับซ้อนกับพื้นท่ีของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน คือ เทศบาล สุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้น ความเป็น
นิติบุคคลก่อให้เกิดอ านาจหน้าที่และขอบเขตพ้ืนที่ในการใช้อ านาจหน้าที่นั้น จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
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จังหวัดจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 
2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546) ซึ่งได้บัญญัติให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่ เขตจังหวัดก าหนดให้มีหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (โกวิทย์  พวงงาม : 25511) 
 
 5.2 วิสัยทัศน์ 
  คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งน าการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 5.3 พันธกิจ 
  1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6. การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี
 
 5.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ  
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
1โกวิทย์  พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยทฤษฎีและแนวคิดและหลกัการ.กรุงเทพมหานคร:  

บริษัท ส.เอเซยีเพรส(1989), 2551.   
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ปรึกษานายก อบจ. 

เลขานุการนายก อบจ. 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองกิจการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
จังหวัด 

กองช่าง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 2 คน 

สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
จ านวน 30 เขต 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองคลัง 

กองพัสดุและทรัพย์สิน กองแผนและงบประมาณ 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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 5.5 อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
     
 
 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4  ฝุาย ได้แก่ 
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งาน
รัฐพิธี  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และสารสนเทศ งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานควบคุม ก ากับดูแลทรัพย์สิน งานแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง และทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
พัฒนาบุคลากร งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานนิติการ งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานเกี่ยวกับการด าเนินการทางนิติกรรม/สัญญา งาน
เกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน งานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครองดูแล
รักษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว งานข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุม
กรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียนการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก่ 
 1. ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานประชุม การจัดท าระเบียบวาระ และรายงานการ
ประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 2. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียนและทะเบียนประวัติ 
ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการสภา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการ 
สภาฯ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด งาน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท าข้อมูลบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี 
การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดท าระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก่ 
 1. ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ งานจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน งานขออนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ งานพัสดุประจ ากอง งานวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม งานควบคุมทะเบียนตัดยอดงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุนงานพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลงานติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน 
ทั่วไป งานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-plan)งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
  
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก่  

กองแผนและงบประมาณ 

กองคลัง 
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 1. ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ น าส่ง เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนการเงิน 
งานตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนๆ งานเบิกจ่าย การขอรับ
บ าเหน็จ บ านาญ งานการจัดสรรงบประมาณต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการ งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงิน การ
บัญชีและการพัสดุ งานจัดท าข้อมูลรายได้ รายจ่ายเพ่ือจัดท า GPP ของจังหวัด งานช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่น งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 5  ฝุาย ได้แก่ 
 1. ฝ่ายส ารวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส ารวจออกแบบและจัดท าข้อมูลด้าน
วิศวกรรม งานงบประมาณราคาก่อสร้างและซ่อมแซมทางอาคาร สะพาน แหล่งน้ า และอ่ืน ๆ งานออกแบบ
และเขียนแบบ งานรวบรวมการจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจ าปี งาน
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม งานควบคุมการ่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงทางอาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุม
อาคารตามกฎหมาย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจ าปี งาน
รวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร งานแผนงานและการควบคุม การบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงานควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง งานตรวจสอบสภาพรถยนต์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอ่ืนๆ งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4. ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค และสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณูปการ งานจัดท าแผนและปฏิบัติการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม งาน
แผนปฏิบัติการเก่ียวกับขยะมูลฝอย งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าสะอาดในหมู่บ้าน งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานฟ้ืนฟูและบ าบัดสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศและเสียง งานจัดท า
รายงานสถานการณ์มลพิษในท้องถิ่น งานขุดเจาะบาดาล งานประสานงานการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

กองช่าง 
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 5. ฝ่ายผังเมืองและวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการวางผังและการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด งานการศึกษารวบรวมจัดท าวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าผังเมืองรวม งานการพัฒนาตามผัง งาน
การประเมินผลผัง งานดูแลรักษา ควบคุม ปูองกันที่ดินรกร้างว่างเปล่า งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งาน
จัดเก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิคเก่ียวกับผังเมือง และด้านวิศวกรรม
แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
  
 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก่  
 1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานวางแผนการศึกษา งาน
นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบและวัดผลภายในโรงเรียน งานจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน งาน
นิเทศการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน งานเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์วิจัย งาน
วางแผนโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (จัดค่ายเยาวชน จัดกิจกรรมชมรมกีฬา และนันทนาการ
ต่างๆ) งานกีฬาและนันทนาการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานห้องสมุนและพิพิธภัณฑ์ งานการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ชุมชน งานสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานจ้างภายในกองและโรงเรียนในสังกัด งานรวบรวมข้อมูล
จัดท าแผนโครงการและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ถ่ายโอนภารกิจ จัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดหาพัสดุ ควบคุมตรวจสอบทรัพย์สิน ตรวจสอบควบคุมภายในของพัสดุ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 
ฝุาย ได้แก่  
 1. ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานวิชาการด้านพัสดุ งาน 
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการรายงาน งานจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมแซม บ ารุงรักษาต่าง ๆ งาน
ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ถอนหลักประกันสัญญา ซ่อมแซม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตรวจสอบพัสดุ งาน
นโยบายการคลัง งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานสถิติข้อมูลการคลัง งานควบคุมตรวจสอบทรัพย์สิน งานจัดท า
ทะเบียนรถยนต์ งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์งานซ่อมแซมบ ารุงพัสดุและครุภัณฑ์งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 
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 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ งานควบคุมและปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ปูองกันปัญหายาเสพติด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการผลิต 
การตลาด เทคโนโลยี งานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ งานฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ่านกลุ่ม
เครือข่าย กลุ่มต้นแบบ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย 
ได้แก่  
 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสนับสนุนบทบาทหรือการด าเนินการ    
อสม. งานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ งานควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ งาน
ปูองกันปัญหายาเสพติด งานสนับสนุนให้ความร่วมมือการพัฒนาตลาดเพ่ือจ าหน่ายอาหารปลอดภัย งานสังคม
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
งานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
 2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานให้ความช่วยเหลือส ารวจข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าและบ่อดาล งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพทางการเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม
อุตสาหกรรมในครอบครัว งานสนับสนุนให้ความช่วยเหลือร่วมมือกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระยะเวลาการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

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

ประชุมทบทวนการ
จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

            

ระบุความเสี่ยง ประเมิน
และจัดล าดับความเสี่ยง 

            

จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

            

บริหารจัดการความ
เสี่ยง (ครั้งที่ 1) 

            

บริหารจัดการความ
เสี่ยง (ครั้งที่ 2) 

            

รายงานผลการจัดการ
ความเสี่ยง 

            

 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

2.1 ความหมาย ค าจ ากัดความ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของส่วนราชการ เช่น ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยี 
และด้านกระบวนการ เป็นต้น โดยประเมินจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุการณ์/การกระท า  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุได้ว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 
  - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก 
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือปูองกันความเสี่ยง 
  - การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduce) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ 
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  - การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย 
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
  - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูง  
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
 
2.2 ประเภทของความเสี่ยง 
 ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ความส าเร็จของส่วนราชการด้วยกัน 4 ประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาด
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การยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
2.3 สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment) 
 2.3.1. ปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรนับได้ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จอย่างยิ่ง
ของส่วนราชการ ดังนั้นต้องได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงจะประสบความส าเร็จคือ 
  - ครอบคลุมความเสี่ยงตั้งแต่ระดับส่วนราชการ ระดับหน่วยงาน และระดับปฏิบัติการ ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ โครงการ และกระบวนการท างานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน ทั้งท่ีมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ 
  - มีแนวทางกรอบและมาตรฐานการประเมิน ที่สามารถน ามาจัดล าดับความส าคัญและ 
วิเคราะห์สาเหตุโดยรวมของทั้งส่วนราชการ 
  - มีการบริหารจัดงาน โดยแนวทาง และมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั่วทั้งส่วนราชการ ตามประเภท
ของความเสี่ยงและคุ้มค่าต่อระดับผลกระทบที่สามารถลดและก าจัดได้ 
 2.3.2 ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  
 คือ ระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารยอมรับได้ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารควรก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) คือ ระดับความเบี่ยงเบนที่องค์กรยอมรับจากเกณฑ์
หรือดัชนีวัดของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้จึงควรเป็นเกณฑ์หรือดัชนีตัวเดียวกับการวัดวัตถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้วยังต้องน าแนวคิดเรื่อง 
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ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น 
  - ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมี 
ส่วนร่วม 
  - ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
  - ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
  - ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค 
  ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไปตาม   
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
2.4  ค าอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ  
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยงานปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิต เพื่อผลด าเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การ
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กระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ 
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และ 
อ่ืน ๆ  
 10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ 
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง ปัจจุบันยังเป็นเรื่องใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสมควร 
ดังนั้น จึงยังไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือแนวคิดของ COSO สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
 แนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รวบรวมบรรดานักวิชาการและที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้ในศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ริเริ่มจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิด/กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ค าศัพท์/ค านิยาม 
และแนวทางการน าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางที่องค์กรโดยทั่วไป
สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วจะยังช่วยให้ฝุายบริหาร กรรมการ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล และหน่วยงานการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรมากข้ึน 
 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย 8 ส่วน
หลัก ได้แก่ 
  1. ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยภายในองค์กร” ถือ 
เป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้น า 
รวมไปถึงบรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนินภารกิจให้บรรลุผลตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวม ๆ ก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรนั้น ๆ จะสามารถบรรลุผลตามเปูาหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. การตั้งวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร 
ความเสี่ยงในแต่ละระดับ เช่น ระดับองค์กร (Business unit) ระดับกลยุทธ์ (Strategic) หรือการด าเนินงาน  
(Operations) เป็นต้น 
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  3. การระบุเหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ 
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัย
ภายนอก อาท ิสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัย
ภายใน อาท ิบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี 
  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้แต่ละองค์กร 
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ฝุายบริหารจะ
ประเมินเหตุการณ์จาก 2 มุมมอง ซึ่งได้แก่โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ทั้งวิธีเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน 
  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถใช้ 
ในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง 
  ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การ
ควบคุม การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยง และการโอนหรือการแบ่งความเสี่ยง 
  6. กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities) หมายถึง ขั้นตอนหรือนโยบายที่เป็นการ 
ควบคุมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ท าในองค์ประกอบที่แล้วจะยังอยู่ระดับที่
สามารถยอมรับได้ 
  7. การสื่อสารและการส่งข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Information and Communication) ล าดับขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญเพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วย
สนับสนุนในทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร (Internal 
Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน เพราะจะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กรได้
ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 
  8. การตรวจติดตามการด าเนินงาน (Monitoring) องค์ประกอบสุดท้ายคือ การมีระบบการ 
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคก์ร ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินความมีอยู่และคุณภาพของ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น การติดตามในที่นี้ สามารถท าได้ใน 2 
ลักษณะคือ การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluation) และการด าเนินการติดตาม/ประเมินเสมือน
หนึ่งว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง (Ongoing Activities) กิจกรรมหนึ่ง โดยด าเนินการแบบ Real time basis และ
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข/สภาพแวดล้อม 
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บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร 
รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้จะต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

การสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 8 ทบทวนแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 บริหาร/จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตามและประเมินผล 
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3.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้ 
  1. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ 
ปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและ
ให้ความส าคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันใน
การระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง 
  4. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  5. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
  6. ให้น าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
องค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
  7. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง 
สม่ าเสมอ 
 
3.2 การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งสิ้น  
8 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม 
จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเปูาประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง 
“ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ก าหนดพันธกิจขององค์กร 
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
  3. ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
                4. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
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 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
  วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่
เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่
ละระดับ ควรมีการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้วัตถุประสงค์ที่ดี 
(SMART) ควรมีลักษณะดังนี้ 
   S  :  Specific  หมายถึง มีการก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน 
   M :  Measurable  หมายถึง สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
   A  :  Achievable  หมายถึง สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
   R  :  Reasonable  หมายถึง สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
   T  :  Time constrained  หมายถึง มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 ส าหรับวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้ 
  1. เพ่ือช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงใน 
ด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการ
ปูองกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ 
เสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้ 
  3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตาม 
ภารกิจหลัก 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่า
เหตุการณ์นั้น ๆ จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใด ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูและ
ปูองกันรักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจง
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็น
ต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ปัจจัยเสี่ยง
แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  
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  1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
    - เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
    - คู่แข่ง 
    - เทคโนโลย ี
    - ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น  
    - กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร 
    - วัฒนธรรมองค์กร 
    - นโยบายการบริหารและการจัดการ 
    - ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
    - กระบวนการท างาน 
    - ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ 
    - เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
  การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่นการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การ
วิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ
องค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
 การระบุความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 

ปัจจัยการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. งบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ 2563 ใน   
แต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ไดร้ับงบประมาณน้อย
กว่า 10,000,000บาท 

มีความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์บาง
ประเด็น 

มีความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
บางประเด็น 

2. ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 
2 กลุ่ม 

มีความเก่ียวข้องกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถ
ก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และฝุายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนด เกณฑ์ในเชิง
คุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 

ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าคะแนนของระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ImpactScore : X) 
x  ค่าคะแนนของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood  Score : Y) 

= (Impact : Score : X)  x  (Likelihood  Score : Y) 
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3.2 ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ความรุนแรงและโอกาส 
 
ตารางท่ี 2 ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ 
 

คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 
(น้อยกว่า 20%) 

2 น้อย 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 
(21% - 40%) 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร 
(41% - 60%) 

4 สูง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง 
(61% - 80%) 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 
(มากกว่า 80%) 

 
ตารางท่ี 3 ตารางการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็น/องค์ประกอบที่
พิจารณา 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(x) 

     

      

      
      

 
ตารางท่ี 4 การก าหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับโอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีเพียงเล็กน้อย 

(น้อยกว่า 20%) 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง (21% - 40%) 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง (41% - 60%) 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (61% - 80%) 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 

(มากกว่า 80%) 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
ตารางท่ี 6 ตารางแปลความหมายการจัดล าดับความเสี่ยง 
 

ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง ความหมาย 
1 - 3 ต่ า โอกาสเกดิน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับความเสี่ยงยอมรับไดโ้ดยไม่

ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม 
4 - 9 ปานกลาง โอกาสเกดิค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง ระดับความเสี่ยงพอยอมรับ

ได้ แต่ต้องควบคมุไม่ใหค้วามเสี่ยงย้ายไปอยูร่ะดบัท่ียอมรับไมไ่ด้ 
10 - 16 สูง โอกาสเกดิบ่อย – ผลกระทบรุนแรงสามารถยอมรบัความเสี่ยงได้ต้อง

จัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ทันที 
20 - 25 สูงมาก โอกาสเกดิบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรง 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงไดต้อ้งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 

 
ตารางท่ี 7 แนวทางการก าหนดทางเลือกในการจัดอันดับความเสี่ยง  
 

เลือกจากอันดับความเสี่ยง 
(Ranking) 

เลือกจากระดับความเสี่ยง 
(Zoning) 

เลือกจากระดับความเสี่ยง
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

(Gap) 
-น าทุกความเสี่ยงมา
เรียงล าดับแล้วเลือกจัดการ
โดยให้ความส าคัญกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงก่อน 

-เริ่มจากการก าหนด Zone ระดับ
ความเสี่ยง เช่น เขียว เหลือง แดง 
และนโยบายในการตอบสนอง
ความเสี่ยง หากความเสี่ยงตกอยู่ใน
zone ใด ให้จัดการนโยบาย
ดังกล่าว 

-เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
ในปัจจุบันเทียบกับเปูาหมาย
ของความเสี่ยงนั้น ๆ  
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
หาก gap มาก แสดงว่ามี
ความส าคัญในระดับสูง 

  

โอกาส 
 

ผลกระทบ 

(1)  
เกิดขึ้นยาก 

(2)  
เกิดขึ้นน้อย 

(3)  
เกิดขึ้น
บางครั้ง 

(4)  
เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

(5)  
เกิดขึ้นเป็น

ประจ า 

รุนแรงมาก (5) 
1x5 
(5) 

2x5 
(10) 

3x5 
(15) 

4x5 
(20) 

5x5 
(25) 

รุนแรง 
 (4) 

1x4 
(4) 

2x4 
(8) 

3x4 
(12) 

4x4 
(16) 

4x5 
(20) 

ปานกลาง (3) 
1x3 
(3) 

2x3 
(6) 

3x3 
(9) 

3x4 
(12) 

3x5 
(15) 

น้อย 
       (2) 

2x1 
(2) 

2x2 
(4) 

2x3 
(6) 

2x4 
(8) 

2x5 
(10) 

น้อยมาก (1) 
1x1 
(1) 

1x2 
(2) 

1x3 
(3) 

1x4 
(4) 

1x5 
(5) 
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  3.3 ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
  หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล้วต้องมีการประเมินการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานน าไป
ปฏิบัติและผลจากการจัดการนั้น ต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และมีการค านวณต้นทุนที่
เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับและเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงคุ้มค่ามากที่สุด 
 
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และ
สูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่
จะได้รับด้วย 
 
 ขั้นตอนที่ 5 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง มีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากค่าระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ 
  2. พิจารณามาตรการที่จะใช้ก าจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้ 
  3. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ที่จะใช้ก าจัดหรือลดความเสี่ยงโดย 
ใช้การวิเคราะห์ ผลได้ (Benefit) – ผลเสีย (Cost) ของแต่ละมาตรการเพ่ือประกอบตัดสินใจเลือกมาตรการ
อย่างเป็นระบบ 
  4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น  
เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  5.1 วิธีการจัดการความเสี่ยงอาจเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันดังนี้ 
   1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) ใช้ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ภายใต้การ 
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังจะต้องด าเนินต่อไปภายใต้ภาวะความเสี่ยงเช่นกัน อาจใช้หลักการ High Risk 
High Return คือยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไร ผลตอบแทนยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น 
   2. การจัดการความเสี่ยง (Treat) เป็นการดูแลแก้ไขความเสี่ยง ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่
ในระดับท่ีไม่สูงมากและยอมรับได้ จึงควบคุมความเสี่ยงไว้ไม่ให้มากกว่านี้โดยการจัดท าแผนให้สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน หรือการจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 
   3. การโอน/ย้ายความเสี่ยง (Transfer) ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงและจัดการ 
ควบคุมไม่ได้ จึงโอนไปให้ผู้อ่ืน เช่น การจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถมากกว่ามาด าเนินการแทน 
(Outsource) รวมทั้งการประกันภัย หรือการท า Reinsurance 
   4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมากและ
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ ในกรณีนี้มีทางเลือกคือ ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเง่ือนไขของการ
ปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้ คือ การหยุดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความสามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ ในกรณีนี้มีทางเลือกคือ ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปยู่นอกเงื่อนไขของ
การปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้ คือ การหยุดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
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ความเสี่ยงนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ หรือการออกแบบกระบวนการท างาน 
รวมไปถึงระบบและเครื่องมือใหม่ 
  5.2 กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities)  
   1. การก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ แก้ไข/ลด/ปูองกันความเสี่ยง  
การก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั้นต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการดังกล่าว เปรียบเทียบกับประโยชน์
ที่จะได้รับจากมาตรการหรือแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนั้นว่า คุ้มค่าหรือไม่ โดยมีเปูาหมาย 3 ประการ 
คือ 
    1) เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ  
    2) เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
    3) เพ่ือเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปแบบที่  
องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้ 
   2. การประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว เมื่อได้ 
ด าเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวแล้วนั้น ผู้ประเมิน
จะต้องประเมินผลการด าเนินการ เพื่อทบทวนว่ามาตรการดังกล่าว มีความพึงพอใจที่จะสามารถควบคุมหรือ
จัดการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ และยังมีความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลัง
การควบคุมอีกเท่าไรที่จะต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสามารถประเมินผลของมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่ควบคุมนั้น ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่8 ตารางประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

ผลการควบคุมที่มีในปัจจุบัน ค าอธิบาย 

ดี 
การควบคุมในปัจจุบันเพียงพอแล้ว สามารถปูองกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงได้ 

ปานกลาง 
การควบคุมในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถปูองกันได้ โดยยัง
มีบางจุดที่ยังไม่สามารถปูองกันได้ 

ไม่ดี 
การควบคุมในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ยังคงมีโอกาสที่จะมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา 

  
 ขั้นตอนที่ 6 การรายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้ 
ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝุายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปูาหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ
วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และ
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น าผลการติดตามไปรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบตามแบบรายงานต่าง ๆ โดยการ
ติดตามผลใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ส าหรับปีงบประมาณ 2564
ก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานตามแบบรายงาน 
และรอบระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
   ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
  2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หากพบปัจจัยเสี่ยงขึ้นระหว่างด าเนินการให้รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความ
เสี่ยงที่พบใหม่ โดยจัดท ารายงาน (ตามแบบรายงานที่ 2) ทันทีเมื่อพบความเสี่ยงต่อฝุายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบเพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ลักษณะการประเมินผลของการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. การประเมินผลตามตัวชี้วัดการประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ “ร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง” 
  2. การจัดท ารายงานการประเมินผล ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
  
 ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผล 
  เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 
 ขั้นตอนที่ 8 ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว
การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                           27 
 

 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงโดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ประจ าทุกปี 
  การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปูองกัน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ให้เกิดข้ึน หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆ ลงได้ ปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมี
ส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงทั้งในระหว่างหน่วยงาน กระบวนการท างาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
การผลักดันการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในระยะเริ่มแรก โดยการน าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบให้น าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการ หลังจากนั้นจึงแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ น าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและสรุปสาระส าคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และ
น าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปสาระส าคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบโปรแกรมช่วย
น าเสนอ (Power Point) ลงเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มีโอกาสศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ิมเติมด้วย 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณต่อไป แนวทางการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะมีช่องทางการ
สื่อสารมากขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในระหว่างหน่วยงาน 
กระบวนการท างาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 4 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 แนวทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีขั้นตอนในการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ คือ ก าหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาภาพรวมของ 
องค์กร ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่รองรับในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. การระบุความเสี่ยง (Event identification) คือ การระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมโดย 
วิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคต
ที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง 
4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Risk) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 
ตามแบบฟอร์ม RM 1 แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ 
 3. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการ 
ความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับของความเสี่ยง เพื่อน า
ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และท าการค านวณระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
  
 
ตัวอย่าง 
 ระดับโอกาสของความเสี่ยง คือ 1 และระดับผลการกระทบ คือ 4 
 ดังนั้น ระดับความรุนแรง คือ 1 x 4 = 4 
 
 โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินระดับความรุนแรงที่ได้จากการค านวณมาเปรียบเทียบกับระดับ
ความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น 
2 ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน ก าหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 
 ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก ก าหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 
รวมทั้งน าผลการประเมินมาก าหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM 2 แบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง
และท าการประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM 3 แบบฟอร์มการประเมินและ
ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน รวมทั้งน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คือ การน าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและความ 
สูงมาก มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จตามแบบฟอร์ม RM 4 แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความรุนแรง  =  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  X  ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย 
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 5. การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
คือ การแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินการในภาพรวม เสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
4.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  และคณะกรรมการได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร ความหมายของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แนวทางการคัดเลือกโครงการ ความส าคัญ ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร 
 เมื่อคณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลแล้ว จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อ
น ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีส่วนราชการทั้งหมด 9 ส่วน
ราชการ ซึ่งมีการด าเนินโครงการกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร  ซึ่งในการคัดเลือกโครงการ 
ได้ใช้หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 2 เรื่องคือ ความสอดคล้องกับ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
จ านวนงบประมาณมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกโครงการที่จะน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งจากการพิจารณาและได้มีการคัดเลือกโครงการ โดยให้ส่วนราชการทั้ง 9 ส่วนราชการ จะต้องมี
โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าส่วนราชการละ 1 โครงการ   
 หลังจากได้โครงการแล้ว จึงน าโครงการดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาจัดท าแผนบรหิารจดัการความเสี่ยง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกับ

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่
ได้รับ (b) 

(a) x (b) 

1. ส านักปลัด อบจ. 

 

การพัฒนาองค์กรและพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 

1 
208,000  บาท 

3 

2. กองกิจการสภา อบจ. การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ และ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่   

2 กลุ่มขึ้นไป) 

1 
250,000 บาท 

3 

3. กองแผนและ
งบประมาณ 

การพัฒนาองค์กรและพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น 

กิจกรรมการติดตาม
โครงการเงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่   

2 กลุ่มขึ้นไป) 

1 
3,400,000บาท 

3 

 

แบบ RM 1 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกับ

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(b) 

(a) x (b) 

4. กองคลัง การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

การจัดท าบญัชีระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-laas) ตาม
มาตรฐานการบัญชีและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

- - 

5. กองช่าง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 
263 โครงการ 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 

3 
172,802,000 

บาท 

9 

6. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

(1) การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจนี (MOU) 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
2,400,000 

บาท 

3 

 (2) การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

งานพสัด ุ ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

- - 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกับ

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(a) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(b) 

(a) x (b) 

7. กองพัสดุและทรัพย์สนิ 
 
 

การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

การบริหารสัญญา ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

- - 

8. กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพและยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
 

โครงการบูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบดีเด่น ประจ าปี 2564 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่ม ขึ้นไป) 

1 
700,000 บาท 

3 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

โครงการตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด 
ด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
การด าเนินงานแก่บุคลากรของ
โรงเรียน 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่ม ขึ้นไป) 

1 
300,000 บาท 

3 
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ส่วนราชการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

1. ตรวจปสัสาวะเพื่อหา
สารเสพตดิในกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์

    ผู้เข้ารับการ
ตรวจปสัสาวะ
สามารถ
รับทราบผล
การตรวจ
ปัสสาวะได้
ในทันที 

การด าเนินโดย
ความร่วมมือ
ระหว่างเจ้า
พนักงานปกครา
องและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขใน
ท้องที่ 

  ด าเนินการตรวจ
ปัสสาวะเพื่อหาสาร
เสพติดในกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

 

2. การด าเนินมาตรการ
ทางวินัยส าหรับบุคลากร
ที่มีคุณสมบัต ิ

      

 

 ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องโดย
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
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กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค์ประกอบ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความ

โปร่งใส 
มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการ 

   คณะกรรมการได้
ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือไม่ 
อย่างไร 

      

2. การ
ประสานงาน
ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดู
งานในโครงการ 

  เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้เข้าร่วมงานมีความ
เข้าใจมากน้อย
เพียงใดในการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
โครงการ 

       

3. สรปุและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมได้น าความรู้ที่ได้
จากการอบรมมาพัฒนา
ตนในการท างานใน
หน่วยงานหรือไม่ อยา่งไร 

    ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับรู้ เรยีนรู้ และ
เสนอปัญหาและ
ประเด็นอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ส่วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ 
กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจายอ านาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

1. ออกติดตาม
และประเมินผล
โครงการเงิน
อุดหนุนใน
ข้อบัญญัติ  
 

   ออกติดตามและ
ประเมินผลภายใน
ระยะเวลาที่จดั
งาน 

 โครงการทีข่อรับเงิน
อุดหนุนเป็นโครงการที่
ภาคประชาชน ส่วน
ราชการต่าง ๆ มสี่วน
ร่วมในการด าเนิน
โครงการ 

    

2. รายงานผลฯ
ไปยังหน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน เพื่อให้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
พร้อมรายงาน
ค่าใช้จ่ายภายใน
ระยะเวลาตาม
ก าหนด  
 

   หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนต้อง
รายงานผลการ
ด าเนินงานและ
รายงานค่าใช้จ่าย
ภายใน 30 วัน 
หลังด าเนิน
โครงการเสรจ็สิ้น 
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ส่วนราชการ : กองคลัง 
        กิจกรรม การจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอ

ภาค 
การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

การบันทึกบัญชี
ในระบบ
คอมพิวเตอร์  
(E-laas)  ทุก
ระบบ 

กระบวนการ
ปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-
laas) ในระดับ
หน่วยงานย่อยมี
จ านวนผู้ใช้งาน
ในระบบจ านวน
มาก (ระบบ
เบิกจ่าย) การ
รายงานที่ปรากฎ
ในระบบมีความ
คลาดเคลื่อนได้
สูง    
 

ระบบใช้งานบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-
laas) มีข้อมูลการ
จ าแนกรายการและ
ประเภทบัญชี
จ านวนมาก การ
ควบคุมและการ
ตรวจสอบระบบมี
ความซับซ้อน 

ผู้ใช้งานท่ีเข้า
ปฏิบัติงานใน
ระบบขาดความรู้
ความช านาญใน
การวิเคราะห์
รายการบญัชีตาม
นโยบายบญัชี
ภาครัฐท่ีปรับปรุง
ขึ้นใหม่และการ
ปรับปรุงระบบ
บัญชีของ
ส่วนกลางที่เกิดขึ้น 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
หน่วยงานผู้ควบคุม 
(หน่วยงานคลัง) ใน
การจัดท าบัญชีและ
การเข้าใช้งานใน
ระบบบญัชีของ
หน่วยงานย่อย
ภายใต้โครงสร้าง
อ านาจหน้าที่มีภาระ
งานจ านวนมากและ
การแก้ไขปัญหาการ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบมีความยุ่งยาก 

 การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีระดับ
หน่วยงานย่อย
ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในระบบเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด
อาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายเงิน 

   การรับรู้ข้อมูล
ในระบบบัญชีที่
มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
โดยส่วนกลาง
ท าให้เกิดความ
ไม่เข้าใจ เรียนรู้
ไม่ทัน เกิด
ความขัดแย้งใน
การปฏิบัติ
ร่วมกันกับ
หน่วยงานคลัง 
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ส่วนราชการ : กองช่าง 
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

1. การส ารวจ
ออกแบบและ
ประมาณราคา 

การส ารวจ ออกแบบ
บางโครงการอาจจะไม่
ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
เช่น ไม่มีการวางท่อ
ระบายน้ า ออกแบบ
ยกระดับถนนท่ีสูงหรือ
ต่ าเกินไป งานส ารวจ
ออกแบบและ
ประมาณการเกิดความ
ล่าช้า 

ขาดการประสานงาน
กับผู้น าชุมชน 
หน่วยงาน อปท.และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การเดินส ารวจ ไม่มี
การตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ 
การยินยอมสละที่ดิน
เพื่อการก่อสร้าง การ
ส ารวจโครงการมี
จ านวนมากและเร่งรีบ
มีระยะเวลาการ
ท างานจ ากัด 
 

บางโครงการ
ประชาชนไม่
ยินยอมสละที่ดิน
ให้ก่อสร้างต้อง
ยกเลิกโครงการ 

 ประชาชนไมรู่้
รายละเอียด
เกี่ยวกับงานท่ี
ส ารวจเท่าที่ควร 
บางโครงการไม่ได้
ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของ
โครงการกับ อปท.
อื่น ไม่มีการ
ตรวจสอบเอกสาร
การยินยอมสละ
ที่ดิน 

ประชาชนและ
ผู้น าชุมชนให้
ข้อมูลไม่ชดัเจนใน
การส ารวจ เช่น 
จุดวางท่อระบาย
น้ า ระดับน้ าท่วม
สูงสุด และไม่ร่วม
เดินส ารวจ 

   ไม่มีการท า
ประชามติกับ
ผู้มีส่วนร่วมที่
เกี่ยวข้องและ
กลุ่มผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบ
โดยตรง 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติ

ธรรม 
เสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

2. งาน
ก่อสร้างและ
บริหารสัญญา 

- งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่า
ก าหนด                
- โครงการอาจเกดิ
การทับซ้อนกับ
โครงการของ
หน่วยงานราชการ
อื่น 

งานก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
แผนเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ 
เช่น การส่งมอบพ้ืนท่ี การ
แก้ไขแบบแปลน ปัญหา
ความพร้อมของผู้รับจ้าง 
งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างล่าช้า ไม่มีคูม่ือใน
การแก้เปลีย่นแปลงรูปแบบ
และรายการก่อสร้างที่เป็น
มาตรฐานชัดเจน ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างในช่วงฤดูฝน 
บุคลากรบางส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุม
งานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ  และความ
รับผิดชอบในงานอย่าง
จริงจัง ช่างควบคุมงาน
รายงานความก้าวหน้าของ
งานและปัญหาอุปสรรค
ล่าช้าและไมเ่ป็นปัจจุบัน 
 

บางโครงการ
อาจก่อสร้าง
ไม่ตรงจุดตาม
ความต้องการ
ของประชาชน
อาจเกิดการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

บางโครงการขาดการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการ อาจมีการ
ชะลอ ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง
โครงการ มีการขอ
แก้ไขเปลีย่นแปลง
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเพื่อความ
ถูกต้องของงาน 

ประชาชนไมรู่้
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ที่ก่อสร้าง
เท่าที่ควร 

ภาคประชาชนท่ีร่วม
เป็นกรรมการตรวจ
การจ้างไมม่ีความรู้
ในงานท่ีตรวจและ
ส่วนมากไม่ได้ให้
ความส าคญักับงาน
ตรวจเท่าท่ีควร 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

3. การติดตาม
การก่อสร้าง/
ซ่อมแซมและ
การรายงานช่วง
ระยะเวลาการ
ค้ าประกัน
ผลงาน 

ผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อม
งานท่ีเกิดการช ารุด
ในช่วงระหว่างการค้ า
ประกันผลงานให้
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาที่แจ้ง 

ไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาความถี่ในการ
สุ่มตรวจสอบสภาพ
ความเสยีหายก่อนคืน
หลักค้ าประกันผลงาน 
เช่น อาจจะก าหนด
ตรวจสอบทุก 3 หรือ 5 
เดือน เป็นต้น 
 

อาจเกิดการ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เกี่ยวกับ
งานช ารุด
เสียหาย 

ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสภาพ
ความเสยีหายออก
ตรวจสอบและ
บันทึกผลการ
ตรวจสอบล่าช้า 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  40 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

1. มอบอ านาจ
โรงเรียน
ด าเนินการสรรหา
ครูสอนภาษาจีน 

ครูคนไทยที่มี
คุณสมบัติตรง
ตาม
หลักเกณฑ ์

ครูคนไทยที่
สามารถท าการ
สอนได ้

นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาจีนใน
การ
ติดต่อสื่อสาร 

 โรงเรียน
ประกาศสรรหา
คร ู

     

2. ด าเนินการ
จ้างครูผูส้อน
ภาษาจีน 

โรงเรียน
ด าเนินการท า
สัญญาจ้าง
ครูผูส้อน
ภาษาจีน 
 

 ครูผูส้อนท า
แผนการสอน 

       

3. ประเมินผล  นักเรียนสามารถ
น าความรู้ดา้น
ภาษาจีนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
และเรียนต่อ 
 

  โรงเรียนรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติการสอน
ของครูผู้สอน
ภาษาจีน 

     

 

แบบ RM 1/2 
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ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรม งานพัสดุ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

จัดหาร้านค้าที่
เหมาะสม 

ได้วัสดุ 
ครุภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ 
 

ราคาเหมาะสม
ใช้งานได้คงทน 

        

จัดซื้อ/จ้าง     สืบหาร้านค้าที่มี
คุณภาพ คุ้ม
ราคา 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 1/2 
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ส่วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย์สิน 

กิจกรรม การบริหารสัญญา 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

การด าเนินการ
บริหารสัญญา 

ผู้รับจ้างไม่เข้า
ด าเนินการ
ภายใน
ระยะเวลาตาม
สัญญา 

การก าหนด
ความต้องการที่
ไม่ชัดเจนท าให้
เกิดปัญหาการ
ออกแบบหรือ
การก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ ขนาด 
รูปร่าง ไมต่รง
กับสภาพพ้ืนท่ี
ด าเนินการ ท า
ให้มีการแก้ไข
สัญญาท าให้ได้
งานล่าช้า 
 

กรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
สัญญา มีการเพิ่ม/
ลดระยะเวลาใน
การท างาน ไม่ท า
ข้อตกลงไปพร้อม
กัน 

 ประชาชนไมรู่้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัญญาจ้าง 

ภาคประชาชนท่ี
ร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับพสัดไุม่มี
ความรู้ในงานท่ี
ตรวจและส่วนมาก
ไม่ได้ให้
ความส าคญักับ
การตรวจงาน 

 ช่างควบคุม
งานไม่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 

 ไม่มีการท า
ประชามติกับผู้
มีส่วนท่ี
เกี่ยวข้องและ
กลุ่มผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบ
โดยตรง ท าให้
ไม่สามารถเข้า
ด าเนินการใน
พื้นที่ตาม
สัญญาได ้

 
 

แบบ RM 1/2 
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ส่วนราชการ : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 
การติดตามและ
ประเมินผล 

ไม่สามารถติดตามการ
ขยายผลการด าเนินงานสู่
ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
หลังจากได้รับเงินสนับสนุน
ไปแล้วว่าชุมชนได้รับ
ประโยชน์มากน้อยเพียง 

หลังจากได้รับการ
สนับสนุนแล้วไมม่ี
การติดตามผลการ
ด าเนินงานการต่อ
ยอดไดต้ลอดเวลา 
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ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  

และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 
แต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้าน
การเงิน การบัญชี 
และพัสด ุ

อาจไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
การปฏิบัติการตามแผน
ตรวจสอบ 

อาจเกิดปัญหา 
ข้อผิดพลาดด้านการ
ตรวจสอบท่ีไม่
สามารถเข้าข้อมูลได ้

 เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

อาจไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยรับตรวจ 
 

     

 
 
 

แบบ RM 1/2 
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ส่วนราชการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การตรวจปัสสาวะเพื่อ
หาสารเสพติด
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสนิธุ ์
 
 
 
 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้
ล่าชา้เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโควิด 
(Covid-19) 

การตรวจคัดกรองตาม
มาตรการการป้องกันโรค
โควิด (Covid-19) ก่อน
การตรวจปัสสาวะเพื่อหา
สารเสพติด 

2 
 

3 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง ประสานเจ้าพนักงาน
ปกครองและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และ
การวางแผนรองรับ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อโควิด (Covid-
19)  ที่อาจเกิดจากการเข้า
รับการตรวจปัสสาวะ 
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ส่วนราชการ : กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประสานงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและ
สถานที่ศึกษาดูงาน 

การติดต่อประสาน
กับผู้เข้าร่วม
โครงการและระยะ
การเดินทางไปยงั
สถานที่ศึกษาดูงาน 

- การจัดท าแบบสอบถาม
ความต้องการของผู้ที่จะ
เข้าร่วมโครงการ 
- ก าหนดเวลาให้
สอดคล้องกับระยะการ
เดินทางไปยงัสถานที่
ศึกษาดูงานได้ตรงเวลา 

1 2 2 
(ต่ า) 

การยอมรับความเสี่ยง การประสานงานผู้เข้าร่วม
โครงการก่อนด าเนินงาน
และแจ้งแนวทางกบัผู้ที่จะ
เข้าร่วมโครงการให้มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนใน
การเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง 
โดยมีการจัดอบรมและ
ซักซ้อมความเข้าใจในที่
ประชุม 
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                                                                               ส่วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอืน่ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน

ปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการติดตาม
โครงการเงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น 

- หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไม่
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
ภายในก าหนด 
- เอกสาร
ประกอบการ
รายงานผล
ด าเนินการไม่
ถูกต้อง 
 

- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนรายงานและ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนให้รีบรายงาน
ผลการด าเนนิการ
โครงการและรายงาน
ค่าใช้จ่ายภายในก าหนด 
- ศึกษาระเบียบที่
เก่ียวข้องกับเงินอดุหนุน
และระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่างต่อเนื่อง 
 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อแจ้งท าความ
เข้าใจในระเบียบเก่ียวกับเงิน
อุดหนุน 

 

 

 

 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองคลัง 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม การจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายเงินการ
จ าแนกบัญชีรายการตัง้
หนี้ในระบบเบิกจ่าย 

การจ าแนกประเภท
รายการตั้งหนี้ รายการ
เบิกจ่าย ผู้ปฏบิัติยังไม่
เข้าใจการคิดวิเคราะห์
รายการตั้งหนี้ ท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อน
และผิดพลาดได ้

หน่วยงานคลัง ผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเป็นผู้จ าแนกคิด
วิเคราะหร์ายการตั้งหนี้
แทนหน่วยงานผู้เบิกทุก
ส่วนราชการ 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การควบคุมความ
เสี่ยง 

- เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติศึกษา
เรียนรู้การจัดท าบัญชีใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
โดยเรียนรู้จากวิทยากร 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติใน
การลงระบบ การเบิก
จ่ายเงิน เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการการ
จัดท าบญัชีระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท. 
เพื่อลดความเสี่ยง  
 

 
 

 
 

แบบ RM 3 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  49 
 

 
                                                                                        ส่วนราชการ : กองช่าง 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
 โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

จ านวน 263 โครงการ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่     
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
บางโครงการอาจเกิด
การทับซ้อนกับโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
ราชการอื่น 

การออกส ารวจ
โครงการ ผู้ออกส ารวจ
บางคนไมไ่ด้ตรวจสอบ
และประสานหาข้อมูล
กับ อปท. ในพื้นที่และ
หน่วยงานราชการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ก่อนการปฏิบัติงาน
ส ารวจโครงการ ก าชับ
ให้ผู้รับผิดชอบออก
ส ารวจโครงการทุกคน
ตรวจสอบประสาน
ข้อมูลกับ อปท.ในพื้นที่
และหน่วยงานราชการ
อื่นก่อน 

1 5 5 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

- ก่อนออกปฏิบัติงาน
ส ารวจโครงการก าชับให้ผู้
ออกส ารวจทุกคนต้อง
ตรวจสอบและประสาน
ข้อมูลกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่และหน่วยงาน
ราชการอื่นที่เก่ียวข้อง      
- ก าชับมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบส ารวจ
โครงการออกตรวจสอบ
ข้อมูลของโครงการอีกครั้ง
ก่อนที่จะด าเนนิการจัดซื้อ
จัดจ้าง        

 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สถาบนัขงจื้อ
มหาวิทยาลยั
มหาสารคามแจ้งส่งครู
จีนผู้สอนภาษาจีน 
เนื่องจากสถานการณ์  
โควิด-19 

ครูผู้สอนภาษาจีน 
MOU ร่วมกับสถาบัน
ขงจื้อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งมาจ
กาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเสี่ยงต่อ
โรคโควิด-19 

สรรหาครูคนไทยเพื่อ
สอนภาษาจีนในโรงเรียน
ในสังกัดฯ ทดแทน 

3 

 

 

 

 

3 9 
(ปานกลาง) 

การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

สรรหาครูผู้สอนภาษาจีน
โดยเป็นครูคนไทย เพื่อ
สอนทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม งานพัสดุ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

- งานจัดซื้อ 
 
- งานจา้ง 

บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อวางแผน
และประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- จัดหาวัสดุที่เหมาะสม 
คุ้มค่ากับราคาสนิค้า 
- จัดผู้ช านาญ เหมาะสม 
มีคุณภาพ 

3 

 

 

 

 

3 9 
(ปานกลาง) 

การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ด าเนินงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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                                                                                ส่วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย์สิน 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
                                                                                    กิจกรรม  การบริหารสัญญา 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การบริหาร
สัญญา 

ผลงานของผู้
รับจ้างไม่
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
สัญญา 

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของ
แผนการท างานของผู้
รับจ้างจัดท าก่อนการ
ด าเนินการก่อสร้าง และ
ก ากับดูแลการปฏบิัติ
หน้าที่ของช่างควบคุม
งาน 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง - กรณีที่จ าเป็นต้องใชบ้ริการผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจ้าง
นั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ควรให้
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ
หรืองานจ้างนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณภาพหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษทีต่้องการ รวมทั้ง
ก าหนดวิธการทดสอบหรือทดลองไว้ใช้จัด
เจนได ้
- ควรมีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเปน็รูปธรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
โดยอาจมีรายการตรวจสอบ 
-รายงานของผู้ควบคุมงานต้องมรีายละเอียด
เพียงพอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการและข้อก าหนด
ในสัญญา 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจ าปี 2564 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การติดตามและ
ประเมินผล 

ได้รับข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ได้รบัเงิน
อุดหนุนช้า 

ประสานกับหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนในการ
จัดส่งข้อมูลไว้ก่อน
ล่วงหน้า 

4 4 16 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานเจ้าหนา้ที่ที่มสี่วน
เก่ียวข้องทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและ
ส านักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดกาฬสนิธุ์ ก่อนและ
สม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสงักัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่
(Y) x (X) 

กลยุทธ์ที่ใช้จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

โครงการตรวจติดตาม
ผลการปฏบิัติงานของ
โรงเรียนในสังกัด ดา้น
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการ
ด าเนินงานแก่บุคลากร
ของโรงเรียน 

การประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
ทั้งหน่วยรับตรวจและ
หน่วยตรวจสอบอาจมี
เวลาไม่ตรงกัน 

แจ้งให้บุคลากร
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
รองรับการตรวจสอบ
และนัดหมายเจา้หน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงเปน็ผู้
ขอรับการตรวจสอบ 

2 1 2 
 (ต่ า) 

การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบกับการ
ด าเนินงานโครงการ 

ก่อนออกปฏิบัติงานตาม
โครงการบุคลากรต้อง
เตรียมความพร้อมศึกษา
ข้อมูลระเบียบ/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 

แบบ RM 3 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  55 
 

 
ส่วนราชการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดสถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโควิดที่อาจ
ท าให้โครงการเสร็จสิ้น
ล่าชา้ 

ประสานเจ้าพนักงานปกครอง
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์
และการวางแผนรองรับเพื่อ
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ที่อาจเกิดจากการ
เข้ารับการตรวจปัสสาวะและ
การประเมินสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพตดิใน
พื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 

สามารถออกตรวจปัสสาวะเพื่อหา
สารเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

ต.ค. 2563 ก.ย. 2564 ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

208,000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  56 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 

การติดต่อผู้เข้าร่วม
โครงการและระยะทาง
ของสถานที่ศึกษาดงูาน 
 
 
 
 

การประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการก่อน
ด าเนินงานและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สามารถด าเนินโครงการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ก.พ. 2564 ก.ย. 2564 กองกิจการสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  57 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ 
แผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการติดตามโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 
- หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไม่รายงานผล
การด าเนินโครงการ
ภายในก าหนด 
- เอกสารประกอบการ
รายงานผลด าเนนิการ
ไม่ถูกต้อง 
 

- แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนรายงานและปฏิบตัิ
ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ 
- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้รีบรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการและ
รายงานค่าใช้จา่ยภายใน
ก าหนด 
- ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับเงินอุดหนุนและระเบียบที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
สามารถรายงานผลการด าเนิน
โครงการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค. 2563 ก.ย. 2564 กองแผนและ
งบประมาณ 

3,4000,000 

 

 

 

 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  58 
 

 

 
ส่วนราชการ : กองคลัง 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas)  
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 
การจ าแนกประเภท
รายการตั้งหนี้ รายการ
เบิกจ่าย ผู้ปฏบิัติยังไม่
เข้าใจการคิดวิเคราะห์
รายการตั้งหนี้ ท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนและ
ผิดพลาดได ้

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติในการ
ลงระบบการเบิกจ่ายเงนิ เข้า
รับการฝึกอบรมตามโครงการ
การจัดท าบญัชีระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท.เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้
- เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติศึกษา
เรียนรู้การจัดท าบัญชีในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ โดยเรียนรู้
จากวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
 

- เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานในระบบ
การเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถเรียนรู้และ
วิเคราะห์รายการต ั้งหนี้ในระบบ
เบิกจ่ายได้ 
- ส่วนราชการ หน่วยงานผู้เบิก
สามารถจัดท าใบผา่นรายการตั้ง
หนี้ในระบบเบิกจ่ายเงินได ้

ต.ค. 2563 ก.ย. 2564 กองคลัง - 

 
 
 
  
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  59 
 

 
 
 

ส่วนราชการ : กองช่าง 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  

จ านวน 263 โครงการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 

การออกส ารวจโครงการ ผู้
ออกส ารวจบางคนไม่ได้
ตรวจสอบและประสาน
ข้อมูลกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และ
หน่วยงานราชการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

- ก่อนออกปฏิบัติงานส ารวจ
โครงการ ก าชับให้ผู้ออกส ารวจ
โครงการทุกคนต้องตรวจสอบและ
ประสานข้อมูลกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่และ
หน่วยงานราชการอ่ืนก่อน 
- ก าชับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ส ารวจโครงการออกตรวจสอบ
ข้อมูลของโครงการอีกครั้งก่อนที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
 

263 โครงการ เม.ย. 2564 ก.ย. 2564 กองช่าง 172,802,000  

 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  60 
 

 

 
ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 

สถานการณโ์ควิด–19 ที่
ระบาด 

โรงเรียนด าเนนิการสรรหา
ครูคนไทยเพื่อสอนภาษาจีน
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 

 

 

มีครูผู้สอนภาษาจีนที่มีคุณสมบตัิ
ตรงตามหลักเกณฑ์และท าการสอน
ได้ตามระยะเวลาการท าสัญญา 

ต.ค. 2563 ก.ย. 2564 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2,400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  61 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมงานพัสดุ 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 
บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อ
วางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ด าเนินงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

สามารถจัดซื้อจัดจา้งได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ต.ค. 2563 ก.ย. 2564 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  62 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย์สิน 
แผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารสัญญา 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 
ผลงานของผู้รับจา้งไม่
ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และความ
เหมาะสมของแผนการ
ท างานของผู้รับจา้งจัดท า
ก่อนการด าเนินการก่อสร้าง 
 

การด าเนินการต้องถูกตามระเบยีบ 
และข้อก าหนดข้อสัญญา 

ต.ค. 2563 ก.ย. 2564 

 

  

กองพัสดุและทรัพย์สนิ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  63 
 

  
ส่วนราชการ : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจ าปี 2564 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 

การจัดงานได้รับข้อมูลกับ
หน่วยงานที่ได้รบัเงิน
อุดหนุนช้า 

ประสานกับหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนในการ
จัดส่งข้อมูลไว้ก่อนลว่งหน้า 

 

 

สามารถออกติดตามประเมินผลได้
ตามก าหนดเวลา 

มิ.ย. 2564 ก.ย. 2564 กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

700,000 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  64 
 

  
ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัตงิานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต้น สิ้นสุด 
การประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบทั้ง
หน่วยรับตรวจและหนว่ย
ตรวจสอบอาจมีเวลาไม่
ตรงกัน 

แจ้งให้บุคลากรจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบและนัดหมาย
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบ
โดยตรงเป็นผู้รอรับการ
ตรวจสอบ 

เพื่อตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงาน
แกบุคลากรของโรงเรียน เช่น คา่
เบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงาน คา่น้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  

มิ.ย. 2564 ก.ย. 2564 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

30,000 
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