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ค าน า 
 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการของ
องค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Risk and 
Opportunities) และก าหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มี
กระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการ
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการประมวลผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ปัญหาอุปสรรคปี 2565 ตลอดจนน าเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารความเสี่ยงในปี 2566 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้น าผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงปี 2565 
ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป 
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บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี     
ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการของ
องค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and 
Opportunities) และก าหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มี
กระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความสี่ยง เพ่ือผลักดัน ให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

 
แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน
หลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
     พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
 2. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
     พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความ
เสี่ยง การก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 3. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
               พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด 
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ผลการบริหารความเสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การก าหนดกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพ่ือน ามาวิเคราะห์
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามโครงการยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทุกโครงการ โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปี 2565 ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ล าดับ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ขอบเขตการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ 

(เรื่อง) 
1. 
 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1 
 

 

2. ส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 

1  

3. กองคลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 

1  

4. กองช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

1 จัดการความ
เสี่ยงได้ 

5. กองสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 

3 ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการ 

6. กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2  

7. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น 

1  

8. กองสวัสดิการสังคม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

9 
 
 

 

ไม่ได้ด าเนินการ    
7 โครงการ 

9. กองพัสดุและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1  

10. กองการเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น 

1  
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ล าดับ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ขอบเขตการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

 (เรื่อง) 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาท้องถิ่น 
1  

รวมทั้งสิ้น 22  
 

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่
ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร จากนั้นท าการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงที่ระบุในเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพ่ือจัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า  
 ผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงพบว่า มีจ านวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ/กิจกรรม เป็นความเสี่ยงที่โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับ
ความเสี่ยงยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิม (ระดับความเสี่ยงต่ า) จ านวน 9 
เรื่อง โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง ระดับความเสี่ยงพอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมไม่ให้ความ
เสี่ยงย้ายไปอยู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) จ านวน 2 เรื่อง และโอกาสเกิดขึ้นบ่อย – 
ผลกระทบรุนแรงสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ระดับ
ความเสี่ยงสูง) จ านวน 1 เรื่อง 
 

การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ า ปานกลาง และสูง จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงระดับต่ า                ความเสี่ยงระดับปานกลาง ความเสี่ยงระดับสูง  

จ านวน 
ทั้งหมด 

อยู่ในระดับที่      
ยอมรับได้ 

จ านวน 
ทั้งหมด 

อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ 

จ านวน
ทั้งหมด 

อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันท ี

1. ด้านกลยุทธ ์ - - - - - - 
2. ด้านการเงิน - - - - - - 
3. ด้านการด าเนนิงาน 9 9 2 2 1 1 
4. ด้านการปฏบิัติตาม
ระเบียบ 

- - - - - - 

5. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - - 

6. ด้านความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร 

- - - - - - 

 รวม     9 9 2 2 1 1 
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ผลการบริหารความเสี่ยง 
 จากการจัดการความเสี่ยงในระดับต่ า ปานกลาง และสูง จ านวน 12 เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับต่ า
(low) จ านวน 9 เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) จ านวน 2 เรื่อง อยู่ใน 
ระดับที่พอยอมรับได้ และระดับที่ยอมรับได้ทันที ความเสี่ยงระดับสูง (High) จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผล
การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี ้
  1. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจ านวน
ความเสี่ยงทั้งหมด  
  2. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับท่ีพอยอมรับได้ มีจ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจ านวน 
ความเสี่ยงทั้งหมด 
  3. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  มีจ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจ านวน
ความเสี่ยงทั้งหมด 
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ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)  
     - ไม่มี –  
  
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
         - ไม่มี –  
      
3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks)  
ตารางท่ี 3 รายละเอียดการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

มีอุปสรรคในการตดิต่อ
ประสานงานล่าช้าเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อ      
(โควิด-19) 

6 ปาน
กลาง 

6 ปาน
กลาง 

 ด าเนินการในกิจกรรม/งานท่ี
สามารถด าเนินการได้ก่อน 

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ (โควิด-19) ที่
อาจท าให้การประสานงาน
ล่าช้า 

การร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ผ่าน Facebook 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ส านักปลดั
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 

การติดต่อประสานงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการและระยะการเดินทาง
ไปสถานที่ในการจดัการ
ฝึกอบรม 18 อ าเภอ 

2 ต่ า 2 ต่ า  การประสานงานผูเ้ข้าร่วม
โครงการก่อนการด าเนินงาน
และจัดการอบรมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เนื่องจากพ้ืนท่ีในการจัด
โครงการมรีะยะทางที่
ห่างไกล ท าให้มีข้อจ ากัด
ในด้านของเวลา เช่นการ
เดินทาง การเตรียม
สถานท่ีจัดโครงการ 

อบรมโครงการ       
“รู้รักษ์ สามคัคี ผู้น า
พลเมืองดี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ส านัก
เลขานุการ
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1.ผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงินและ
บัญชี ผู้ลงระบบข้อมูลมี
คุณสมบัตไิม่ตรงต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบัติ มีความเข้าใจในระบบ
บันทึกบัญชีน้อย การลงบัญชีมี
ความผิดพลาดและล่าช้า 
2.โปรแกรมระบบ Excel ยังไม่
มีความเสถียรภาพเพียงพอ 
ระบบบัญชีมหีน่วยงานย่อย
มากกว่าหน่ึงหน่วยงาน 

6 ปาน
กลาง 

6 ปาน
กลาง 

 1.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติในการ
ลงระบบบญัชีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการที่บันทึก
บัญชีของ อปท. เพื่อลดความ
เสี่ยง 
2.รับค าแนะน าจากหน่วยงาน
ผู้ก ากับดูแลการลงระบบและ
ศึกษาจากหน่วยงานต้นแบบท่ี
มีการจัดการบรหิาร การจัดท า
และลงระบบข้อมลูบัญชีท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วน 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ในการลงระบบ
บัญชี ตามโปรแกรม 
Excel 

การจัดท าบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ส าหรับ
หน่วยงานภายใตส้ังกัด 

กองคลัง 

การจ าแนกประเภทรายการตั้ง
หนี้ รายการเบิกจ่าย ผู้ปฏิบัตยิัง
ไม่เข้าใจการคิดวิเคราะห์
รายการตั้งหนี้ ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนและผิดพลาดได ้

6 ปาน
กลาง 

1 ต่ า  1.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติในการ
ลงระบบเบิกจ่ายเงิน เข้ารับ
การฝึกอบรมตามโครงการ
จัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
2.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติศึกษา
เรียนรู้การจดัท าบัญชีในระบบ
โดยเรียนรูจ้ากวิทยากร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบญัชี
คอมพิวเตอร ์
 

การจ าแนกประเภท
รายจ่ายตั้งหนี้รายการ
เบิกจ่ายผูป้ฏิบัตยิังไม่
เข้าใจการคิดวเิคราะห์
รายการตั้งหนี ้

การเบิกจ่ายเงิน การ
จ าแนกบัญชี รายการ
ตั้งหนี ้ในระบบ
เบิกจ่าย 

กองคลัง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

การออกส ารวจโครงการผู้ออก
ส ารวจบางคนไมไ่ด้ตรวจสอบ
และประสานข้อมูลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และหน่วยงานราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 ปาน
กลาง 

- - x -ก่อนออกปฏิบัติงานส ารวจ
โครงการก าชับให้ผู้ออกส ารวจ
โครงการทุกคนต้องตรวจสอบ
และประสานข้อมูลกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่และหน่วยงานราชการ
อื่นก่อนและก าชับมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบส ารวจโครงการ
ออกตรวจสอบข้อมลูของ
โครงการอีกครั้งก่อนท่ีจะ 
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 

- งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 
จ านวน 161 
โครงการ 

กองช่าง 

ด าเนินการเฉพาะนักเรียนในต้น
สังกัดเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม
จากกลุ่มเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ ์

2 ต่ า 1 ต่ า  ประชุมคณะท างานโดยเชิญ
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ
ร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 

จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-
19 ท าให้การจัดโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
และห้วงระยะเวลาที่
ก าหนด ประกอบกับมี
กลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก
ท าให้ต้องจ ากัดจ านวนผู้
เข้าอบรมใหล้ดลงเพื่อเว้น
ระยะห่างตามมาตรการ
ป้องกันโรค 

การอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร และตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 



  
 

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 8 
 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

พาหนะที่ใช้งานมีสภาพ
เก่าทรุดโทรม อายุการใช้
งานเกินสิบป ี

25 สูงมาก 9 ปาน
กลาง 

 ควรตรวจสอบสภาพพาหนะ
ตามระยะเวลาเพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกดิอุบัติเหตุ 
และเสนอขอจัดหาพาหนะ
ใหม่ท่ีพร้อมต่อการเดินทาง
ไปปฏิบตัิงาน 

อาจเกิดปัญหาในระหว่างการ
เดินทางที่เกิดจากสภาพพาหนะ
ช ารุด 

พาหนะในการ
เดินทางไปราชการ
ออกติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 

ไม่มีพนักงานขับรถในการ
ออกติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ต้อง
ขอใช้พนักงานขับรถจาก
กองช่าง 

25 สูงมาก 16 สูง  ขอก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ขับรถเพิ่มในแผนอัตราก าลัง 
3 ป ี

ขอใช้พนักงานขับรถกองช่าง แต่
ก็ยังมีปัญหาพนักงานขับรถกอง
ช่างติดราชการ 

พนักงานขับรถ
ประจ ากองฯ ในการ
ไปราชการออก
ติดตามประเมินผล
โครงการ 

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 

ครูผูส้อนภาษาจีน ครู
ต่างชาติชาวจีนที่ได้รบั
จากสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ซึ่งมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใน
สถานการณ์ระบาดของ
โรค โควดิ-19 
 

9 ปาน
กลาง 

1 ต่ า  สรรหาครผูู้สอนภาษาจีน
โดยเป็นครูคนไทยเพื่อสอน
ทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูคนไทยทีส่อนภาษาจีน การ
สรรหาครตู่างชาติ ไมส่ามารถท า
การสอนได้ตามสญัญา 10 
เดือน และครูต่างชาติ ซึ่งได้รับ
จากสถานบันขงจื้อ เนื่องจากโค
วิด-19 ท าให้การจัดโครงการไม่
เป็นไปตามแผนงานและห้าง
ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการ
ปิดประเทศจึงไมส่ามารถส่งครู
คนจีนตามห้วงเวลาการเรียน
การสอนได ้

พัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ได้รับข้อมลูจาก
กลุ่มเป้าหมายล่าช้า 

4 ปาน
กลาง 

2 ต่ า  ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรค
ระบาด โควิด-19 

พัฒนาศักยภาพผู้น า
คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ได้รับข้อมลูจากหน่วยงาน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า 

4 ปาน
กลาง 

1 ต่ า 
 
 
 
 

 ประสานเจ้าหน้าที่ท่ีมสี่วน
เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนอย่าง
สม่ าเสมอ 

จ านวนกลุ่มเปา้หมายน้อย 
เนื่องจากระยะเวลาจ ากัดและมี
โรคระบาด 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
บูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
ดีเด่น ประจ าปี 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ผู้รับผิดชอบการจดัท า
ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Terms 
of Reference-TOR) 
ขาดความรูค้วามเข้าใจใน
การจัดท ารา่งขอบเขตฯ 
และก าหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
ท าให้ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะที่จัดท า
ขาดความชัดเจนหรือไม่มี
คุณภาพไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนด ล่าช้า 
ไม่ครอบคลุม 

9 ปาน
กลาง 

1  ต่ า  -ต้องมีการวิเคราะห์ปญัหา
เบื้องต้นหรือในระดับ
แนวคิดโดยการร่วมหารือกับ
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ (หน่วยงานท่ีใช้
พัสดุที่จะจดัซื้อหรือจา้ง) 
คณะกรรมการ คณะท างาน 
(ท่ีหน่วยงานแต่งตั้ง) และ
คณะกรรมการก าหนดร่าง 
TOR ร่วมกัน เพื่อให้ได้
มุมมองที่หลากหลาย
ครบถ้วนครอบคลุม 
-จัดให้มีเจ้าหนา้ที่จาก
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ (หน่วยงานท่ีใช้
พัสดุที่จะจดัซื้อหรือจา้ง) เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ก าหนดร่าง TOR เพื่อให้มี
ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างตรงกับความ
ต้องการ 
 

ผู้รับผิดชอบการจดัท าขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะ (Terms of 
Reference-TOR) ขาดความรู้
ความเข้าใจในการจดัท าร่าง
ขอบเขตฯ 

การจัดท าขอบเขต
ของงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 
(Terms of 
Reference-TOR) 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

      -จัดให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดั
จ้างเข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจดัท า
ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Terms of 
Reference-TOR) 
 

   

ด าเนินการเสร็จสิ้นล่าช้า
เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ (โควิด-19) 

6 ปาน
กลาง 

2 ต่ า  ประสานเจ้าพนักงาน
ปกครองและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพื่อ
ประเมินสถานการณ์และ
การวางแผนรองรับเพื่อไม่ให้
เกิดการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิต่อโควดิ ที่อาจเกิด
จากการเข้ารับการตรวจ
ปัสสาวะ 
 

ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรค
ระบาด โควิด-19 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

8. การประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบท้ังหน่วย
รับตรวจและหน่วยตรวจสอบ
อาจมีเวลาไมต่รงกัน 

2 ต่ า 2 ต่ า  แจ้งให้บุคลากรจดัเตรียม
ข้อมูลเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบและนดัหมาย
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง
เป็นผู้ขอรับการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบกับหน่วยรับ
ตรวจมเีวลาไม่ตรงกัน และ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดท าบัญชี พัสดุ 
บ่อยครั้ง 

โครงการตรวจตดิตาม
ผลการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนในสังกัด ด้าน
การเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และด้านการ
จัดท าแผนพัฒนา และ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การด าเนินงานแก่
บุคลากรของโรงเรียน 
 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ  (Legal Risks)  
  - ไม่มี –  
 
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) 
                - ไม่มี –     
    
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) 
                - ไม่มี-
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ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้ 
  
ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
 1. การก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการระบบ
คุณภาพและติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุก
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อ
ผู้บริหาร 
 2. กระบวนการในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การก าหนดกิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การ
บริหารความเสี่ยง 
 3. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 
 4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการน าลงเว็บไซต์ 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร 
 5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
 1. การบริหารความเสี่ยงในปี 2565 มีหลักเกณฑ์การก าหนดกิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมส าคัญในองค์กร 
 2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
บริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง      
6 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และการด าเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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 4. ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้มี
การเตรียมหรือมีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณา
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 
ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
 1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด 
พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
8.33 ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 2. ปานกลาง (Medium) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
16.67 ซึ่งต้องน าไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป 

 3. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ต่ า (low) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
75.00 โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม 

 จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการตามกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงที่ก าหนด ท าให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรม
ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผล
การด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. เจ้าหน้าที่ผู้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มี
ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา 
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดได ้
  2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีการแต่งตั้งคณะท างานจากทุกส่วนราชการเพ่ือด าเนินการ
ด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหาร
ความเสี่ยงให้มากขึ้น 
  3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้บางโครงการไม่
สามารถด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้องทบทวนการบริหารความ
เสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงส าหรับปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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  1. ควรพิจารณาก าหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานได้
รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2. ผลักดันให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น 
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