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  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 
 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการประมวลผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหา
อุปสรรคปี 2563 ตลอดจนน าเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 
 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้น าผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงปี 2563 ไป
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป 
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บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสียงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด 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 โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Risk and 
Opportunities) และก าหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มี
กระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

 
แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน
หลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
     พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
 2. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
     พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได้ท่ัวทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความ
เสี่ยง การก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 3. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
              พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด 
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ผลการบริหารความเสีย่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
การก าหนดกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามโครงการยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทุกโครงการ โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปี 2563 ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ล าดับ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/
กิจกรรม 
(เรื่อง) 

1. ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

1 ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณโ์ควิด 
(Covid-19) 

2. กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

1 ไม่ได้ด าเนินการ 

3. กองแผนและงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

1  

4. กองคลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

1 จัดการความเสี่ยงได ้

5. กองช่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1  

6. กองพัสดุและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

1  

7. กองการศึกษาฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

1  

8. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ และ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

11 ไม่ได้ด าเนินการ  3 
โครงการ เนื่องจาก
สถานการณโ์ควิด 
(Covid-19) 

รวมทั้งสิ้น 18  
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การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่
ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ จากนั้นท าการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในเล่มแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ า (low) 
 ผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงพบว่า มีจ านวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ/กิจกรรม เป็นความเสี่ยงที่โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับ
ความเสี่ยงยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม (ระดับความเสี่ยงต่ า) จ านวน 4 
เรื่อง และโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง ระดับความเสี่ยงพอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมไม่ให้
ความเสี่ยงย้ายไปอยู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) จ านวน 8 เรื่อง 
 
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับความ
เสี่ยงต่ า และปานกลาง จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงระดับต่ า                
(low) 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
(Medium) 

จ านวน 
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ จ านวน 
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
อยู่ในระดับที่      
ยอมรับได้ 

อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ 

1. ด้านกลยุทธ์ - - - - 
2. ด้านการด าเนินงาน 4 4 8 8 
3. ด้านการเงิน - - - - 
4. ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ - - - - 

รวม 4 4 8 8 
 
ผลการบริหารความเสี่ยง 
 จากการจัดการความเสี่ยงในระดับต่ าและปานกลาง จ านวน 12 เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับต่ า 
(low) จ านวน 4 เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) จ านวน 8 เรื่อง อยู่
ในระดับท่ีพอยอมรับได้ ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนความ
เสี่ยงทั้งหมด  
 2. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ มีจ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจ านวนความ
เสี่ยงทั้งหมด 
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ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
  - ไม่มี –  
 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
ตารางท่ี 3 รายละเอียดการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค 
กิจกรรมที่
วิเคราะห ์

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ได้รับข้อมลูรายละเอียด
โครงการที่ด าเนินการเสร็จล่าช้า 

6 ปาน
กลาง 

1 ต่ า  ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุ ใน
การจัดส่งข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดเวลาอย่าง
สม่ าเสมอในการออกตดิตาม
และประเมินผล 
 

ได้รับข้อมลูโครงการล่าช้า โครงการติดตาม
และประเมินผล
โครงการตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
 

กองแผนและ
งบประมาณ 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับการฝึกอบรมมี
หลากหลายต าแหน่งงาน ขาด
ความรู้พื้นฐานทางการเงินและ
บัญชี ท าให้เรียนรู้การลงระบบ
ล่าช้า 

4 ปาน
กลาง 

- - X ให้มีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูม้ี
ความรู้ทางด้านการเงินและ
บัญชีในการลงระบบตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การ
จัดท าทะเบียนและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

- โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์    
(E-laas) 

กองคลัง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค 
กิจกรรมที่
วิเคราะห ์

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

การออกส ารวจโครงการผู้ออก
ส ารวจบางคนไมไ่ด้ตรวจสอบ
และประสานข้อมูลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และหน่วยงานราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 ปาน
กลาง 

5 ปาน
กลาง 

 -ก่อนออกปฏิบัติงานส ารวจ
โครงการก าชับให้ผู้ออก
ส ารวจโครงการทุกคนต้อง
ตรวจสอบและประสาน
ข้อมูลกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และ
หน่วยงานราชการอื่นก่อน 
-ก าชับมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบส ารวจโครงการ
ออกตรวจสอบข้อมลูของ
โครงการอีกครั้งก่อนท่ีจะ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 

ในปีงบประมาณ 2563 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้มี
การของบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานอยู่
บ่อยครั้ง ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสนอขอ
งบประมาณที่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ไว้ ซึ่งไม่ทราบแน่นอน
ว่าจะไดร้ับการจัดสรรหรือไม่ 
บางโครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณ จึงเกิดการทับซ้อน 
 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
2563 จ านวน 
332 โครงการ 

กองช่าง 

ผู้ประกอบการกิจการโรงแรม/    
รีสอร์ท และผู้คา้น้ ามัน ได้รับ
หนังสือประชาสมัพันธ์ไมค่รบ
ทุกรายและสถานท่ีประกอบการ
ค้าอยู่ห่างไกลจากสถานทีร่ับ
บริการ ณ ท่ีว่าการอ าเภอไม่
สะดวกในการเดินทางมาช าระ
ภาษี 

4 ปาน
กลาง 

5 ปาน
กลาง 

 - เพิ่มจ านวนบุคลากรด้าน
การจัดเก็บภาษี และ
ยานพาหนะในการออกรับ
บริการช าระภาษี ณ สถานท่ี
ประกอบการคา้ 
- น าเทคโนโลยีในการรับ
ช าระภาษผี่านระบบ
ออนไลน์เข้ามาใช้ควบคู่กับ
วิธีรับช าระภาษีในปัจจุบัน 

การน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ใน
การรับช าระภาษผี่านระบบ
ออนไลน์ ปรากฏว่าผู้ประกอบ/
ผู้ค้า บางรายอายุมากแล้วไมม่ี
โทรศัพท์ หรือมีแตเ่ป็นเครื่องเก่า
ไม่สามารถเล่น Line หรือ 
Facebook ได้ ท าให้การ
ประสานงานเกิดความล าบาก 
หรือด าเนินการโอนเงินแล้วแต่
ไม่แจ้ง อบจ.กส. ท าให้การออก
ใบเสร็จรับเงินเกิดความ
คลาดเคลื่อน  

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปี 
2563 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค 
กิจกรรมที่
วิเคราะห ์

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

การสรรหาครูต่างชาติที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑล์่าช้า 

25 สูงมาก 1 ต่ า  กรณีโรงเรยีนใดไม่มีครู
ต่างชาติทางกองการศึกษาฯ
จะไมโ่อนงบประมาณให้ทาง
โรงเรียน โดยใหโ้รงเรยีนส่ง
สัญญาให้กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบก่อน หากไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่
โอนงบประมาณให้กับทาง
โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดฯ สรรหาและ
จ้างครูต่างชาติภาษาอังกฤษไม่
ตรงตามหลักเกณฑ์ และตาม
ก าหนดเวลาการสอนตามสัญญา 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ได้รับข้อมลูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการล่าช้า 

6 ปาน
กลาง 

4  ปาน
กลาง 

 ประสานกับโรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนในสังกัด สพม.
24 ส่งข้อมูลผูเ้ข้าร่วมอบรม
โครงการเพื่อขอข้อมลูผู้เข้า
อบรม 

ได้รับข้อมลูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการล่าช้า 

โครงการอบรม
เยาวชนรู้รัก
สามัคคี น าความดี
พัฒนาท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ได้รับข้อมลูรายละเอียด
โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
ล่าช้า 

3 ต่ า 2 ต่ า  - จัดท าโครงการ ค าสั่ง 
เสนอเพื่อขออนุมัติบรรจุใน
แผนและข้อบญัญตัิประจ าปี 
โดยก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
- ขยายระยะเวลาด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
และให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว ้
 

ได้รับข้อมลูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการล่าช้า 

โครงการพัฒนา
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของที่
ระลึกจังหวดั
กาฬสินธุ ์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ได้รับข้อมลูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการล่าช้า 

6 ปาน
กลาง 

4 ปาน
กลาง 

 - จัดท าโครงการ ค าสั่ง 
เสนอเพื่อขออนุมัติบรรจุใน
แผนและข้อบญัญตัิประจ าปี 
โดยก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
- ขยายระยะเวลาด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
และให้เป็นไปตามระเบียบ 

จ านวนกลุ่มเปา้หมายน้อย  
เนื่องจากระยะเวลาจ ากัด 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ สู่คณุภาพชีวิต 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มี อสม. 
18,416 คน ซึ่งพบว่ารายชื่อ 
อสม.เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 

4 ปาน
กลาง 

4 ปาน
กลาง 

 -จัดท าฐานข้อมูล อสม.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
-จัดท าแผนงบประมาณเพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุน 
-อนุมัติการบรรจุเข้าแผน
และข้อบัญญัต ิ
-ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทน 
อสม.ตามที่ระเบียบก าหนด
ไว ้

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ไมม่ีฐานข้อมูล  
อสม. 
-การจ่ายเงินค่าป่วยการ   
อสม.เป็นระบบท่ี
กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับ 
อสม.โดยตรงฝ่ายบญัชี
ธนาคาร ซึ่งเป็นการบรูณา
การร่วมกันระหว่าง
กระทรวงต่าง ๆ  
-มีฐานข้อมูล อสม.ทีเ่ป็น
ปัจจุบัน และให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเพื่อใช้
ด าเนินงานร่วมกันอยา่งเป็น
ระบบ 

ค่าป่วยการส าหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานที่
ร้องขอข้อมูลมีความล่าช้าส่งผล
ให้แผนงานด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว ้

6 ปาน
กลาง 

4 ปาน
กลาง 

 -จัดท าโครงการฯ ค าสั่ง
เสนอ 
-อนุมัติ บรรจุในแผนและ
ข้อบัญญัติประจ าปโีดย
ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
-เลื่อนระยะเวลาด าเนินการ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนดไว ้
 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม 
มาอบรมไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดกาฬสินธุ ์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม มา
อบรมไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

6 ปาน
กลาง 

4 ปาน
กลาง 

 -จัดท าโครงการฯ ค าสั่ง
เสนอ 
-อนุมัติ บรรจุในแผนและ
ข้อบัญญัติประจ าปโีดย
ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
-ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน 
 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม 
มาอบรมไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์ (Young 
Smart Farmer) 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ได้รับข้อมลูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการล่าช้า 

4 ปาน
กลาง 

1 ต่ า  -จัดท าโครงการ ค าสั่งเสนอ
เพื่อขออนุมัติบรรจุในแผน
และข้อบัญญัติประจ าปี โดย
ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
-ขยายระยะเวลาด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
และให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว ้
 

เนื่องจากเป็นโครงการที่
ด าเนินการต่างจังหวัด จึงมี
ปัญหาเรื่องการควบคุมเวลา 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี
จังหวัดกาฬสินธุ ์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ได้รับข้อมลูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการล่าช้า 

4 ปาน
กลาง 

4 ปาน
กลาง 

 ก าชับสภาเกษตรกรขอใหส้่ง
รายชื่อภายในก าหนดเวลาที่
แจ้ง 
 

ได้รับข้อมลูผู้เข้าร่วมอบรม
ล่าช้า 

โครงการอบรมด้าน
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 
 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
  - ไม่มี –  
 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
                    - ไม่มี –     
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 
ตารางท่ี 4 ประเภทความเสี่ยงขององค์กร 
 

ประเภท ความหมาย แหล่งท่ีมา 
1. ด้านกลยุทธ์ 
    (Strategic Risk: S) 

ความเสี่ยงที่เก่ียวกับนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมถึงการ
ตัดสินใจด้านการบริหารที่ส่งผลต่อทิศ
ทางการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

1.1 Organizational Structure Risk – ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก 
      โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม ซ้ าซ้อน หรือระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไม่        
      ชัดเจน 
1.2 Operational Strategic Risk – ความเสี่ยงจากการวางกลยุทธ์ ได้แก่  

- Business Risk การวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรใน 
        ขณะนั้น แต่มีปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงท าให้กลยุทธ์ดังกล่าวไม่เหมาะสม 

- Strategic Risk การวางกลยุทธ์ผิดพลาด ไม่เหมาะสมกับปัจจัยภายนอกที่ใช้ 
        พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ 

2. ด้านการปฏิบัติงาน  
   (Operational Risk: O) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายใน และส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

2.1 People Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร ได้แก่ 
      - Incompetence การขาดความรู้ความช านาญในงานที่รับผิดชอบ ขาด   
        ความสามารถในการท างานเป็นทีม การละเลยไม่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ     
        การขาดการท างานแบบมืออาชีพ การขาดความสามารถในการวิเคราะห์หรือใช้ 
        วิจารณญาณในการตัดสินใจ การตีความข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานผิดพลาด 
      - Fraud การทุจริตหรือกระท าผิดจรรยาบรรณ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเพ่ือ 
        ประโยชน์ส่วนตัว 
      - HR Management การบริหารทรัพยากรไม่เหมาะสม เช่น การมีบุคลากรมากหรือ    
        น้อยเกินไป การด้อยประสิทธิภาพในการสรรหา การมอบหมายไม่ตรง 
        ความสามารถ การขาดการอบรมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือเพ่ิมขีด 
        ความสามารถในการปฏิบัติงาน การขาดเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มี 
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ประเภท ความหมาย แหล่งท่ีมา 

          ความสามารถคงอยู่กับองค์กร การประเมินผลงานที่ไม่ยุติธรรม ค่าตอบแทนที่ไม่ 
        เหมาะสม การพ่ึงพิงกับบุคลากรหลักมากเกินไป 
      - Human Error ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมิได้มีเจตนาจะ 
        กระท าผิดหรือทุจริต ความประมาทเลินเล่อหรือไม่รอบคอบ 
      - Resource Management การบริหารทรัพยากรขององค์กรไม่เหมาะสม เช่น ไม่มี 
        อุปกรณ์ท่ีให้ความสะดวกหรือมีไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ไม่ 
        อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน การมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับ 
        งานหรือล้าสมัย 
2.2 Process Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
      - Model/Methodol0gy Error ข้อบกพร่องของวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้ 
        การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การรายงานผลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและขาดการ    
        ติดตาม ความผิดพลาดในการก าหนดสูตรการค านวณต่าง ๆ การก าหนดน้ าหนักของ  
        กลยุทธ์ พันธกิจ แผนงาน โครงการต่าง ๆ ขององค์กรในการก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
      - Porducts/Services การออกแบบ/พัฒนาและส่งเสริมผลผลิตและบริการไม่สอดคล้อง 
        กับทิศทางของพันธกิจและวิสัยทัศน์ ผลผลิต/บริการมีความซับซ้อนหรือมีข้อบกพร่อง  
        หรือไม่อาจวัดผลความส าเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ 
      - Legal/Regulatory เกิดจากการก ากับดูแลและกฎระเบียบที่องค์กรเผชิญอยู่ หาก 
        องค์กรวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของทางการหรือ 
        หน่วยงานที่ก ากับดูแล ความเสี่ยงจากการตีความข้อกฎหมาย และมี/ไม่มีกฎหมายที่ 
        เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร 
      - Communication การเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อข้อความท าให้ตีความผิดพลาด การ 
        สื่อสารที่ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง การขาดการประสานงาน/ร่วมมือที่ดีระหว่าง 
        กลุ่มงาน ข้อมูลที่เผยแพร่ภายนอกองค์กรไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดความไม่ 
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ประเภท ความหมาย แหล่งท่ีมา 
          น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีที่มีการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิง 

      - Inadequate System & Control การขาดมาตรฐาน/คู่มือ/รายละเอียดในการ 
        ปฏิบัติงาน การขาดระบบการตรวจสอบ/การควบคุม/การรักษาความปลอดภัยที่ดีหรือ 
        มีแต่ไม่เพียงพอ 
2.3 Technology Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 
      - Security การขาดระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์    
        ตลอดจนส ารองข้อมูล หรือมีแต่ด้อยประสิทธิภาพ การขาดมาตรฐานการควบคุมและ 
        ตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ การขาดแผนส ารองฉุกเฉิน 
      - System Error/Failure ความผิดพลาด/ความสูญเสียของระบบ เนื่องจากอัคคีภัย ภัย 
        ธรรมชาติ ปัญหาด้านเทคนิค กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบสูญเสียความสามารถ 
        บางส่วน/ทั้งหมด จากการท าลายของไวรัสคอมพิวเตอร์ 
      - Programming Error ความผิดพลาด/ไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
      - Telecommunication Error การขัดข้องของระบบการสื่อสาร เช่น Computer  
        Network โทรศัพท์ โทรสาร 
      - Information ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ระบบ 
        ข้อมูลไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้ การมีหลายระบบที่แสดงข้อมูล 
        ในลักษณะเดียวกัน แต่แสดงข้อมูลไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกัน 
2.4 External Risk – ความเสียงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ได้แก่ 
      - ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียที่เกิดกับ 
        ทรัพย์สินหรือรายได้อันเนื่องมาจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม  
        แผ่นดินไหว ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาขององค์กรไม่สามารถปฏิบัติตาม 
        ข้อตกลงหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับองค์กรได้ หรือใช้องค์กรเป็นเครื่องมือในการ 
        กระท าผิดกฎหมาย การขาดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  
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ประเภท ความหมาย แหล่งท่ีมา 

3. ด้านการเงิน 
    (Financial Risk: F) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหาร
งบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องหรือส าเร็จลุล่วงได้ 

3.1 Budgeting Risk – ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินงบประมาณ 
3.2 Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถท าตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้ 
      กับองค์กร เนื่องจากขาดความสามารถทางด้านการเงิน 
3.3 Liquidity Risk – ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการที่องค์กรไม่สมารถเปลี่ยนสินทรัพย์ 
      เป็นเงินสดได้ในราคาที่เหมาะสมตามเวลาที่ต้องการ อาจเนื่องจากมีตลาดรองรับ 
      สินทรัพย์นั้นไม่เพียงพอ หรือตลาดก าลังถูกแทรกแซงจากปัจจัยอ่ืนรวมถึงการที่องค์กร 
      ขาดความสามารถชั่วคราวในการจัดหาเงินทุนมาช าระให้แก่คู่สัญญาในวันครบก าหนด 
3.4 Market Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์หรือพันธะ 
      สัญญาที่องค์กรท าไว้ ส่งผลให้ทรัพย์สิน หนี้สิน หรือสัญญา มีมูลค่าสุทธิลดลง หรือ 
      ส่งผลกระทบต่อการลงทุนขององค์กร ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวนี้  
      ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
      แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความผันผวนของ 
      อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ อันส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน 

4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
    ระเบียบ 
   (Compliance Risk: C) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือการด าเนินงานไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ  
 

4.1 Legal/Regulatory – ความเสี่ยงที่เกิดจากการก ากับดูแลและกฎระเบียบที่องค์กร 
      เผชิญอยู่ หากองค์การวางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ 
      ทางการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ความเสี่ยงจากการตีความข้อกฎหมายและมี/ไม่มี 
      กฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร 
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ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 าแผนบริหารความ
เสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)  การบริหาร
ความเสี่ยง 
 3. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ
ของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 
 4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการน าลงเว็บไซต์ 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร 
 5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
 1. การบริหารความเสี่ยงในปี 2563 มีหลักเกณฑ์การก าหนดกิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมส าคัญในองค์กร 
 2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
บริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการด าเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 4. ส่วนราชการที่รบัผิดชอบได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้มี
การเตรียมหรือมีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณา
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
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ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
 1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด พบว่า
ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ จ านวน 8 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งต้องน าไปทบทวนเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป 

2. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ต่ า (low) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
66.67 โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิม 

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการตามกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงที่ก าหนด ท าให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรม
ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผล
การด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความ
เสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ 
 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการแต่งตั้งคณะท างานจากทุกส่วนราชการเพ่ือด าเนินการ
ด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหาร
ความเสี่ยงให้มากข้ึน 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้บางโครงการไม่
สามารถด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้องทบทวนการบริหารความ
เสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 
 1. ควรพิจารณาก าหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานได้
รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. ผลักดันให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น 



รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 16 
 

 


