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  องค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนใน
ท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� พ.ศ. 2540 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 
โดยการดําเนินการผ�านโครงการกิจกรรมต�าง ๆ ในด�านการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ 
ส�งเสริมการท�องเท่ียว พัฒนาเกษตรกรรม ส�งเสริมภูมิป;ญญาท�องถ่ิน พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน รวมถึงการ
พัฒนาองค�กร พัฒนาการศึกษาท�องถ่ิน และการพัฒนาระบบบริหารภายใต�การบริหารงานกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
ประกอบกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให�หน�วยงานของ
รัฐจัดให�มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ได�กําหนดหลักเกณฑ�
กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ให�หน�วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  

เพ่ือให�การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� เปDนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ คณะทํางานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� ได�จัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานทุกส�วน
ราชการมีความเข�าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีได�กําหนดไว�ในแผน ซ่ึงเปDนการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหาย ให�ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนอยู�ในระดับท่ีสามารถยอมรับได� ประเมินได� 
ควบคุมได� และตรวจสอบได�อย�างมีระบบ 
 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปDนหน�าท่ีของทุกคนในองค�กร ต้ังแต�ผู�บริหารจนถึงเจ�าหน�าท่ีทุกระดับ 
เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ต�องเริ่มต้ังแต�การกําหนดกลยุทธ�ด�วยการมองภาพรวม
ท้ังหมดขององค�กร โดยคํานึงถึงเหตุการณ�หรือป;จจัยเสี่ยงท่ีสามารถส�งผลกระทบต�อมูลค�ารวมขององค�กร แล�ว
กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให�ความเสี่ยงองค�กรอยู�ในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได� เพ่ือการ
สร�างหลักประกันท่ีองค�กรจะสามารถบรรลุเปHาหมายท่ีตั้งไว� 
 
  

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค�ตามความคาดหวังได�ก็ต�อเม่ือได�มีการนําแผนไปสู�
การปฏิบัติอย�างเปDนรูปธรรมของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทุกส�วนราชการ ท่ีจะให�ความร�วมมือในการ
นําไปดําเนินการต�อ และหวังเปDนอย�างยิ่งว�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปDนประโยชน�แก�การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกระดับ รวมท้ังเปDนประโยชน�ต�อการพัฒนางานขององค�กรต�อไป 
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บทที่ 1 บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช!เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให!หน,วยงานของรัฐจัดให!มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและหลักเกณฑ4กระทรวงการคลังว,าด!วยมาตรฐานและหลักเกณฑ4การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสําหรับหน,วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป7นเครื่องมือทางกลยุทธ4ท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ี
จะช,วยให!การบริหารงานและการตัดสินใจด!านต,าง ๆ อาทิ การวางแผน การกําหนดกลยุทธ4 การติดตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช!ทรัพยากรต,าง ๆ อย,างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลด
การสูญเสียและโอกาสท่ีทําให!เกิดความเสียหายแก,องค4กร 
 ภายใต!สภาวะการดําเนินงานของทุก ๆ องค4กรล!วนแต,มีความเสี่ยง ซ่ึงเป7นความไม,แน,นอนท่ีอาจจะ
ส,งผลกระทบต,อการดําเนินงานหรือเป@าหมายขององค4กร จึงจําเป7นต!องมีการจัดการความเสี่ยงเหล,านั้นอย,าง
เป7นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว,ามีปAจจัยเสี่ยงใดบ!างท่ีกระทบต,อการดําเนินงานหรือเป@าหมายขององค4กร 
วิเคราะห4ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และต!องคํานึงถึงความคุ!มค,าในการจัดการความเสี่ยงอย,างเหมาะสม 
 ดังนั้นคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 จึงได!จัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 ประจําปDงบประมาณ 2563 ข้ึน  สําหรับใช!
เป7นแนวทางในการบริหารปAจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการต,าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของ
แต,ละโอกาสท่ีจะทําให!เกิดความเสียหาย ให!ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู,ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได!อย,างมีระบบ 
 
2. วัตถุประสงค�ของแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 1. เพ่ือให!ผู!บริหารและผู!ปฏิบัติงานเข!าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 
 2. เพ่ือให!ผู!ปฏิบัติงานได!รับทราบข้ันตอนและกระบวนในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3. เพ่ือให!มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย,างเป7นระบบและต,อเนื่อง 
 4. เพ่ือใช!เป7นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 
 5. เพ่ือเป7นเครื่องมือในการสื่อสารและสร!างความเข!าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงกับกลยุทธ4ขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 
 6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองค4กร 
 
3. เป&าหมาย 
 1. ผู!บริหารและผู!ปฏิบัติงาน มีความรู!ความเข!าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือนําไปใช!ใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร4 และแผนพัฒนาให!บรรลุตามวัตถุประสงค4และเป@าหมายท่ีกําหนดไว! 
 2. ผู!บริหารและผู!ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห4ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให!อยู,ในระดับท่ียอมรับได! 
 3. สามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช!ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
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 4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค4กรอย,างต,อเนื่อง 
 5. ความรับผิดชอบต,อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอย,างเหมาะสมท่ัว 
ท้ังองค4กร 
 6. การบริหารจัดการความเสี่ยงได!รับการปลูกฝAงให!เป7นวัฒนธรรมขององค4กร 
 
4. ประโยชน�ของการบริหารจัดการความเส่ียง 
 การดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช,วยให!ผู!บริหารมีข!อมูลท่ีใช!ในการตัดสินใจได!ดียิ่งข้ึนและ
ทําให!องค4กรสามารถจัดการกับปAญหาอุปสรรคและอยู,รอดได!ในสถานการณ4ท่ีไม,คาดคิดหรือสถานการณ4ท่ีอาจ
ทําให!องค4กรเกิดความเสียหายประโยชน4ท่ีคาดหวังว,าจะได!รับจากการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี
ดังนี้ 
  1. เป7นส,วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช,วย
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู!บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ และสามารถทํา
หน!าท่ีในการกํากับดูแลองค4กรได!อย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  2. สร!างฐานข!อมูลท่ีมีประโยชน4ต,อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค4กร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเป7นแหล,งข!อมูลสําหรับผู!บริหารในการตัดสินใจด!านต,างๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซ่ึงต้ังอยู,บนสมมุติฐานในการตอบสนองต,อเป@าหมายและภารกิจหลักขององค4กรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได! 
  3. ช,วยสะท!อนให!เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต,างๆ ท่ีสําคัญได!ท้ังหมด การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะทําให!บุคลากรภายในองค4กรมีความเข!าใจถึงเป@าหมายและภารกิจหลักขององค4กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงสําคัญท่ีส,งผลกระทบในเชิงลบต,อองค4กรได!อย,างครบถ!วน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
  4. เป7นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป7นเครื่องมือท่ีช,วยให!
ผู!บริหารสามารถม่ันใจได!ว,าความเสี่ยงได!รับการจัดการอย,างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป7นเครื่องมือท่ี
สําคัญของผู!บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด!านต,างๆ เช,น การวางแผนการกําหนดกลยุทธ4การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงส,งผลให!การดําเนินงานของสถาบันเป7นไปตามเป@าหมายท่ีกําหนด
และสามารถปกป@องผลประโยชน4รวมท้ังเพ่ิมมูลค,าแก,องค4กร 
  5. ช,วยให!การพัฒนาองค4กรเป7นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทําให!รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค4กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช,น การตัดสินใจโดยท่ี
ผู!บริหารมีความเข!าใจในกลยุทธ4วัตถุประสงค4ขององค4กร และระดับความเสี่ยงอย,างชัดเจน 
  6. ช,วยให!การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป7นไปอย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป7นไปอย,างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต,ละกิจกรรมและการเลือกใช!
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช,น การใช!ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่าและกิจกรรมท่ี
มีความเสี่ยงสูงย,อมแตกต,างกัน หรือการเลือกใช!มาตรการแต,ละประเภทย,อมใช!ทรัพยากรแตกต,างกัน เป7นต!น 
 
5. ข+อมูลพ้ืนฐาน 
 5.1 ประวัติความเป1นมาขององค�การบริหารส2วนจังหวัด 
 การจัดรูปแบบขององค4การบริหารส,วนจังหวัดซ่ึงเป7นการปกครองท!องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีใช!อยู,ใน
ปAจจุบันได!มีการปรับปรุงแก!ไขและวิวัฒนาการมาตามลําดับโดยจัดให!สภาจังหวัดข้ึนเป7นครั้งแรกในปD พ.ศ. 
2476  ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น มีลักษณะ
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เป7นองค4การแทนประชาชนทําหน!าท่ีให!คําปรึกษาหารือแนะนําแก,คณะกรรมการจังหวัดยังมิได!มีฐานะเป7นนิติ
บุคคลท่ีแยกต,างหากจากราชการบริหารส,วนภูมิภาคหรือเป7นหน,วยการปกครองท!องถ่ินตามกฎหมาย 
 ต,อมาในปD พ.ศ. 2481 ได!มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 ข้ึนโดยมีความประสงค4
ท่ีจะแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาจังหวัดไว!โดยเฉพาะสําหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ นั้น  ยังมิได!มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิมกล,าว คือ สภาจังหวัดยังคงทําหน!าท่ีเป7นสภาท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเท,านั้น จนกระท่ังได!มีการประกาศใช!พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ,นดิน พ.ศ.2495 ซ่ึงกําหนดให!ผู!ว,าราชการจังหวัดเป7นหัวหน!าปกครองบังคับบัญชาข!าราชการและ
รับผิดชอบบริหารราชการในส,วนจังหวัดของกระทรวง ทบวงกรมต,าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม 
โดยผลแห,งพระราชบัญญัติฯ นี้ทําให!สภาจังหวัดมีฐานะเป7นสภาท่ีปรึกษาของผู!ว,าราชการจังหวัดแต,เนื่องจาก
บทบาทและการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา  ซ่ึงคอยให!คําแนะนําและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดไม,สู!จะได!ผลตามความมุ,งหมายเท,าใดนักจึงทําให!เกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัดให!มีประสิทธิภาพโดยให!ประชาชนได!เข!ามามีส,วนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในปD พ.ศ.2498 
อันมีผลให!เกิด"องค4การบริหารส,วนจังหวัด"  ข้ึนตามภูมิภาค  ต,อมาได!มีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ซ่ึงเป7นกฎหมายแม,บทว,าด!วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ,นดินกําหนดให!
องค4การบริหารส,วนจังหวัดมีฐานะเป7นหน,วยการปกครองท!องถ่ินรูปหนึ่งเม่ือสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป7นสภา
การปกครองท!องถ่ินจึงมีบทบาทและอํานาจหน!าท่ีเพ่ิมข้ึนอย,างมาก  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน4ในการทําความเข!าใจอํานาจหน!าท่ีและบทบาทของสภาจังหวัดจากอดีตจนถึง
ปAจจุบันจึงขอแบ,งระยะวิวัฒนาการของสภาจังหวัดออกเป7น3ระยะ ดังนี้ 
         1) องค4การบริหารส,วนจังหวัดในอดีต  (พ.ศ. 2476 - 2498)  
                 นับต้ังแต,ปD พ.ศ.2476 ท่ีได!มีการจัดต้ังสภาจังหวัดข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ซ่ึงนับเป7นจุดกําเนิดและรากฐานของการพัฒนาท่ีทําให!ให!มีหน,วยงานปกครองท!องถ่ินในรูปองค4การ
บริหารส,วนจังหวัดข้ึนจนถึงปD พ.ศ. 2498  นั้น อาจกล,าวโดยสรุปถึงฐานะอํานาจหน!าท่ีบทบาทของสภา
จังหวัดได!ว,ามีลักษณะดังนี้ 
                 ฐานะสภาจังหวัดในขณะนั้นก็ยังมิได!มีฐานะเป7นหน,วยการปกครองท!องถ่ินและเป7นนิติบุคคลท่ี
แยกต,างหากจากราชการบริหารส,วนภูมิภาค  ตามกฎหมายเป7นเพียงองค4กรตัวแทนประชาชนรูปแบบหนึ่งท่ีทํา
หน!าท่ีให!คําปรึกษาแนะนําแก,จังหวัด  ซ่ึงพระราชบัญญัติบริหารราชการแห,งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2476 กําหนดให!จังหวัดเป7นหน,วยราชการบริหารส,วนภูมิภาคอํานาจการบริหารงานในจังหวัดอยู,ภายใต!การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการจังหวัดซ่ึงมีผู!ว,าราชการจังหวัดเป7นประธานสภาจังหวัดจึงมีบทบาทเป7นเพียงท่ี
ปรึกษาเก่ียวกับกิจการของสภาจังหวัดแก,คณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดไม,จําเป7นต!องปฏิบัติ
ตามเสมอไป กระท่ังในปD พ.ศ. 2495 ได!มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส,วนแผ,นดิน 
กําหนดให!ผู!ว,าราชการจังหวัด  สภาจังหวัด เปลี่ยนบทบาทจากสภาท่ีปรึกษาของกรรมการจังหวัดมาเป7นสภา 
ท่ีปรึกษาของผู!ว,าราชการจังหวัดสําหรับอํานาจหน!าท่ีของสภาจังหวัดพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481
มาตรา 25 ได!กําหนดให!สภาจังหวัดมีอํานาจหน!าท่ี ดังต,อไปนี้ 
    (1) ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณท่ีทางจังหวัดต้ังข้ึนและสอบสวนการคลังทาง 
จังหวัดตามระเบียบ ซ่ึงจะได!มีกฎกระทรวงกําหนดไว! 
    (2) แบ,งสรรเงินทุนอุดหนุนของรัฐบาลระหว,างบรรดาเทศบาลในจังหวัด 
    (3) เสนอข!อแนะนําและให!คําปรึกษาต,อคณะกรรมการจังหวัดในกิจการจังหวัด 
ดังต,อไปนี้ 
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      ก. การรักษาความสงบเรียบร!อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
      ข. การประถมศึกษาและอาชีวศึกษา 
                        ค. การป@องกันโรคการบําบัดโรค การจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล 
                        ง.การจัดให!มีและบํารุงทางบก ทางน้ํา 
                        จ.การกสิกรรมและการขนส,ง 
                        ฉ. การเก็บภาษีอากรโดยตรงซ่ึงจะเป7นรายได!ส,วนจังหวัด 
                        ช.การเปลี่ยนแปลงเขตหมู,บ!าน ตําบล อําเภอ และเขตเทศบาล 
                    (4) ให!คําปรึกษาในกิจการคณะกรรมการจังหวัดร!องขอ 
  2) องค4การบริหารส,วนจังหวัดในปD  (พ.ศ. 2498 - 2540)  
   การจัดต้ังและการบริหารงานขององค4การบริหารส,วนจังหวัดในระยะนี้ เป7นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการส,วนจังหวัด  พ.ศ.2498 ซ่ึงกําหนดให!องค4การบริหารส,วนจังหวัดมีฐานะเป7น
นิติบุคคลและประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 218 ได!กําหนดให!องค4การบริหารส,วนจังหวัดเป7นหน,วยการ
ปกครองท!องถ่ินรูปหนึ่ง  ดังนั้นองค4การบริหารส,วนจังหวัดจึงเป7นหน,วยราชการบริหารส,วนท!องถ่ินท่ีมีฐานะเป7น
นิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ดังกล,าว ได!กําหนดอํานาจหน!าท่ีขององค4การบริหารส,วนจังหวัดไว! เช,นการ
รักษาความสงบเรียบร!อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษาการทํานุบํารุงศาสนา และการส,งเสริม
วัฒนธรรม การสาธารณูปการ การป@องกันโรคการบําบัดโรคและการจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาลฯลฯ เป7นต!น 
                  นอกจากนี้ องค4การบริหารส,วนจังหวัดยังอาจทํากิจการซ่ึงอยู,นอกเขตเม่ือกิจการนั้น
จําเป7นต!องทําและเป7นการเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมท่ีดําเนินตามอํานาจหน!าท่ีอยู,ภายในเขตของตนโดยได!รับความ
ยินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบลท่ีเก่ียวข!องนั้นและได!รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว,าการกระทรวงมหาดไทยแล!วด!วยและต,อมาได!มีพระราชบัญญัติองค4การบริหารส,วนจังหวัด  พ.ศ. 
2540  ออกมาบังคับใช! 
  3)  องค4การบริหารส,วนจังหวัด ในปD พ.ศ. 2540 - ปAจจุบัน 
                  พระราชบัญญัติองค4การบริหารส,วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได!ผ,านการพิจารณาของรัฐสภาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล,ม 114 ตอนท่ี 62ก ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2540 โดยใช!บังคับต้ังแต,วันท่ี 1
พฤศจิกายน 2540 เป7นต!นมา พระราชบัญญัติดังกล,าวเป7นกฎหมายท่ีกล,าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานของ
องค4การบริหารส,วนจังหวัดซ่ึงเป7นหน,วยการบริหารราชการส,วนท!องถ่ินแทนท่ีองค4การบริหารส,วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส,วนจังหวัด พ.ศ. 2498   
                   สําหรับเหตุผลของการใช!พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาได!จากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติซ่ึงระบุว,า  "โดยท่ีองค4การบริหารส,วนจังหวัดท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส,วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป7นองค4กรปกครองท!องถ่ินท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดท่ีอยู,นอกเขต
สุขาภิบาลและเทศบาลเม่ือได!มีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค4การบริหารส,วนตําบล  ในการนี้สมควร 
ปรับปรุงบทบาทและอํานาจหน!าท่ีขององค4การบริหารส,วนจังหวัดให!สอดคล!องกัน  และปรับปรุงโครงสร!างของ
องค4การบริหารส,วนจังหวัดให!เหมาะสมยิ่งข้ึน" 
   การจัดต้ังและฐานะตามพระราชบัญญัติองค4การบริหารส,วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดให!มี
หน,วยการบริหารส,วนท!องถ่ินรูปแบบหนึ่ง เรียกว,า องค4การบริหารส,วนจงหวัดโดยมีอยู,ในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 
แห,ง รวม 75 แห,งมีฐานะเป7นนิติบุคคลและมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ัวท้ังจังหวัดโดยทับซ!อนกับพ้ืนท่ีของหน,วยการ
บริหารราชการส,วนท!องถ่ินอ่ืน คือ เทศบาล สุขาภิบาลและองค4การบริหารส,วนตําบลในจังหวัดนั้น ความเป7น
นิติบุคคลก,อให!เกิดอํานาจหน!าท่ีและขอบเขตพ้ืนท่ีในการใช!อํานาจหน!าท่ีนั้น จนถึงปAจจุบัน องค4การบริหารส,วน
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จังหวัดจัดเป7นองค4กรปกครองส,วนท!องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองค4การบริหารส,วนจังหวัด  พ.ศ. 
2540 (แก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546) ซ่ึงได!บัญญัติให!จังหวัดหนึ่งมีองค4การบริหารส,วนจังหวัดเป7นนิติ
บุคคลและเป7นราชการส,วนท!องถ่ิน  เขตองค4การบริหารส,วนจังหวัดได!แก, เขตจังหวัดกําหนดให!มีหน,วยการ
บริหารราชการส,วนท!องถ่ินรูปแบบหนึ่งเรียกว,าองค4การบริหารส,วนจังหวัด  (โกวิทย4  พวงงาม : 25511) 
 
 5.2 วิสัยทัศน� 
  คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู,เคียงวัฒนธรรม มุ,งนําการศึกษา พัฒนาแหล,งท,องเท่ียว  
ไม,ยุ,งเก่ียวกับยาเสพติด 
 
 5.3 พันธกิจ 
  1. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  2. พัฒนาเศรษฐกิจและส,งเสริมการท,องเท่ียว 
  3. ส,งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปAญญาท!องถ่ิน 
  4. พัฒนาองค4กรและพัฒนาการศึกษาท!องถ่ิน 
  5. การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน 
  6. การรักษาความม่ันคงภายใน และพัฒนาระบบบริการภายใต!การบริหารงานกิจการบ!านเมือง 
ท่ีดี 
 
 5.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร4ท่ี 1 ยุทธศาสตร4การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร4ท่ี 2 ยุทธศาสตร4การพัฒนาเศรษฐกิจและส,งเสริมการท,องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร4ท่ี 3 ยุทธศาสตร4การส,งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปAญญาท!องถ่ิน 
  ยุทธศาสตร4ท่ี 4 ยุทธศาสตร4การพัฒนาองค4กรและพัฒนาการศึกษาท!องถ่ิน 
  ยุทธศาสตร4ท่ี 5 ยุทธศาสตร4การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร4ท่ี 6 ยุทธศาสตร4การพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต!การ  
บริหารงานกิจการบ!านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
1โกวิทย4  พวงงาม. การปกครองท+องถิ่นว2าด+วยทฤษฎีและแนวคิดและหลกัการ.กรุงเทพมหานคร:  

บริษัท ส.เอเซียเพรส(1989), 2551.   
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โครงสร+างองค�การบริหารส2วนจังหวัดกาฬสินธุ� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค�การบริหารส2วนจังหวัด 

สภาองค�การบริหารส2วนจังหวัด 

ท่ีปรึกษานายก อบจ. 

เลขานุการนายก อบจ. 

ปลัดองค�การบริหารส2วนจังหวัด 

สํานักปลัดองค�การบริหารส2วนจังหวัด 

หน2วยตรวจสอบภายใน 

กองกิจการสภาองค�การบริหารส2วนจังหวัด
จังหวัด 

กองช2าง 

รองปลัดองค�การบริหารส2วนจังหวัด จํานวน 2 คน 

รองนายกองค�การบริหารส2วนจังหวัด 
จํานวน 2 คน 

สมาชกิสภาองค�การบริหารส2วนจงัหวัด 
จํานวน 30 เขต 

นายกองค�การบริหารส2วนจังหวัด 

กองคลัง 

กองพัสดุและทรัพย�สิน กองแผนและงบประมาณ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองส2งเสริมคุณภาพชีวิต 
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 5.5 อํานาจหน+าท่ีของส2วนราชการภายในองค�การบริหารส2วนจังหวัดกาฬสินธุ� 
 
     
 
 
 มีหน!าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค4การบริหารส,วนจังหวัด และราชการท่ีมิได!กําหนดให!
เป7นหน!าท่ีของกอง หรือส,วนราชการใด ในองค4การบริหารส,วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร,งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส,วนราชการในองค4การบริหารส,วนจังหวัดให!เป7นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค4การบริหารส,วนจังหวัด แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 4  ฝUาย ได!แก, 
 1. ฝ@ายบริหารงานท่ัวไป มีหน!าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู!บริหาร งาน
รัฐพิธี  งานข!อมูลข,าวสารท่ัวไป และสารสนเทศ งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานท่ี
ราชการองค4การบริหารส,วนจังหวัด งานควบคุม กํากับดูแลทรัพย4สิน งานแก!ไขปAญหายาเสพติด และงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข!อง และท่ีได!รับมอบหมาย 
 2. ฝ@ายบริหารงานบุคคล มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานการเจ!าหน!าท่ีและสิทธิสวัสดิการข!าราชการ 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง งานเลขานุการคณะกรรมการข!าราชการองค4การบริหารส,วนจังหวัด งาน
พัฒนาบุคลากร งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!อง และท่ีได!รับมอบหมาย 
 3. ฝ@ายนิติการและการพาณิชย� มีหน!าท่ีรับผิดชอบงานนิติการ งานตราข!อบัญญัติองค4การบริหาร
ส,วนจังหวัดท่ีไม,ใช,ข!อบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปD งานเก่ียวกับการดําเนินการทางนิติกรรม/สัญญา งาน
เก่ียวกับรับเรื่องราวร!องทุกข4 งานรักษาความสงบเรียบร!อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน งานศูนย4ข!อมูล
ข,าวสาร งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 4. ฝ@ายพัฒนาและส2งเสริมการท2องเท่ียว มีหน!าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการจัดการคุ!มครองดูแล
รักษาการใช!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม งานพัฒนาและส,งเสริมการท,องเท่ียว งานประชาสัมพันธ4การ
ท,องเท่ียว งานข,าวสารท่ัวไปและสารสนเทศ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 
 
 
  
 มีหน!าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด การประชุม
กรรมการต,างๆ ของสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด หรือกรรมการต,างๆ ของสภาองค4การ
บริหารส,วนจังหวัด งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ข!อบังคับ การประชุม การต้ังกระทู!ถาม ข!อซักถามของ
องค4การบริหารส,วนจังหวัด งานระเบียนการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค4การบริหาร
ส,วนจังหวัด และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 3 ฝUาย ได!แก, 
 1. ฝ@ายการประชุม มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานประชุม การจัดทําระเบียบวาระ และรายงานการ
ประชุมสภาและคณะกรรมการต,างๆ ของสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด งานกฎหมายและระเบียบข!อบังคับ
การประชุม การต้ังกระทู!ถามข!อสอบถามของสมาชิกสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด งานเลขานุการสภา
องค4การบริหารส,วนจังหวัด งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 

สํานักปลัดองค�การบริหารส2วนจังหวัด 

กองกิจการสภาองค�การบริหารส2วนจังหวัด 
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 2. ฝ@ายกิจการสภาองค�การบริหารส2วนจังหวัด มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด งานระเบียนและทะเบียนประวัติ 
ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด งานเลขานุการสภา ประธานสภาองค4การ
บริหารส,วนจังหวัด และรองประธานสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด งานส,งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา
องค4การบริหารส,วนจังหวัด งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 3. ฝ@ายส2งเสริมการมีส2วนร2วมของประชาชน มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ4กิจการ 
สภาฯ งานส,งเสริมการมีส,วนร,วมของประชาชน งานเลือกต้ังสมาชิกสภาองค4การบริหารส,วนจังหวัด งาน
ส,งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 มีหน!าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิเคราะห4นโยบายและแผนงานการจัดทําแผนพัฒนาองค4การ
บริหารส,วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด งาน
คณะกรรมการพัฒนาองค4การบริหารส,วนจังหวัด การจัดทําข!อมูลบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ,ายประจําปD 
การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดทําระบบข!อมูลขององค4การบริหารส,วนจังหวัด 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 3 ฝUาย ได!แก, 
 1. ฝ@ายนโยบายและแผน มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานวิเคราะห4นโยบายและแผนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค4การบริหารส,วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนา
องค4การบริหารส,วนจังหวัด งานจัดทําแผนพัฒนาท!องถ่ิน งานจัดทําแผนยุทธศาสตร4 งานจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน งานขออนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 2. ฝ@ายงบประมาณและพัฒนารายได+ มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําข!อบัญญัติงบประมาณ
รายจ,าย การโอนเงินงบประมาณ งานพัสดุประจํากอง งานวิเคราะห4ข!อมูลโครงการท่ีจะต้ังจ,ายในข!อบัญญัติ
งบประมาณรายจ,ายประจําปD/เพ่ิมเติม งานควบคุมทะเบียนตัดยอดงบประมาณ การแก!ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุนงานพัฒนารายได!ขององค4การบริหารส,วนจังหวัด งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!อง
และท่ีได!รับมอบหมาย 
 3. ฝ@ายติดตามและประเมินผล มีหน!าท่ีความรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลงานติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามข!อบัญญัติรายจ,ายประจําปDงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน 
ท่ัวไป งานเก่ียวกับการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาท!องถ่ิน งานเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช!จ,ายงบประมาณ (e-plan)งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 
 
  
 มีหน!าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ,าย การรับ การนําส,ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค,าจ!าง ค,าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งาน
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต,างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได!และรายจ,ายต,างๆ การควบคุม การเบิกจ,าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปD และงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 2 ฝUาย ได!แก,  

กองแผนและงบประมาณ 

กองคลัง 
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 1. ฝ@ายการเงิน มีหน!าท่ีความรับผิดชอบ งานเบิกจ,าย รับ นําส,ง เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนการเงิน 
งานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกจ,ายเงินเดือน ค,าจ!าง ค,าตอบแทน และเงินอ่ืนๆ งานเบิกจ,าย การขอรับ
บําเหน็จ บํานาญ งานการจัดสรรงบประมาณต,างๆ งานควบคุมการเบิกจ,ายงบประมาณ งานจัดทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําปD งานเก่ียวกับการขอรับสวัสดิการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย  
 2. ฝ@ายบัญชี มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได! รายจ,ายทุกประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด!านการเงิน การ
บัญชีและการพัสดุ งานจัดทําข!อมูลรายได! รายจ,ายเพ่ือจัดทํา GPP ของจังหวัด งานช,วยเหลือให!คําแนะนําทาง
วิชาการแก,หน,วยงานท!องถ่ิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
  
 
  
 มีหน!าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข!อมูลทางด!านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก,อสร!าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก,อสร!างและซ,อมบํารุง การควบคุมการก,อสร!างและซ,อมบํารุง งาน
แผนงานด!านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักกล การ
ควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ,ายวัสดุ 
อุปกรณ4 อะไหล, น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย แบ,งส,วนราชการภายใน
ออกเป7น 5  ฝUาย ได!แก, 
 1. ฝ@ายสํารวจและออกแบบ มีหน!าท่ีความรับผิดชอบ งานสํารวจออกแบบและจัดทําข!อมูลด!าน
วิศวกรรม งานงบประมาณราคาก,อสร!างและซ,อมแซมทางอาคาร สะพาน แหล,งน้ํา และอ่ืน ๆ งานออกแบบ
และเขียนแบบ งานรวบรวมการจัดเก็บประวัติโครงการต,างๆ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและได!รับมอบหมาย 
 2. ฝ@ายก2อสร+างและซ2อมบํารุง มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจําปD งาน
แผนการปฏิบัติงานก,อสร!างและซ,อมบํารุง งานตรวจสอบการก,อสร!าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการ
ก,อสร!างและซ,อมแซม งานควบคุมการ,อสร!างและซ,อมแซมบํารุงทางอาคาร สะพาน แหล,งน้ํา งานควบคุม
อาคารตามกฎหมาย งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 3. ฝ@ายเครื่องจักรกล มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงานด!านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจําปD งาน
รวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร งานแผนงานและการควบคุม การบํารุงรักษา 
ซ,อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงานควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ,ายวัสดุอุปกรณ4 อะไหล, 
น้ํามันเชื้อเพลิง งานตรวจสอบสภาพรถยนต4 งานป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให!ความช,วยเหลือ
สนับสนุนด!านวิชาการด!านเทคนิคและเครื่องจักรกลแก,หน,วยงานท!องถ่ินอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับ
มอบหมาย 
 4. ฝ@ายสาธารณูปโภค สาธารณภัยและส่ิงแวดล+อม มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานเก่ียวกับ
สาธารณูปโภค และสถานท่ีท,องเท่ียวสาธารณูปการ งานจัดทําแผนและปฏิบัติการเก่ียวกับสิ่งแวดล!อม งาน
แผนปฏิบัติการเก่ียวกับขยะมูลฝอย งานก,อสร!างและปรับปรุงระบบน้ําสะอาดในหมู,บ!าน งานป@องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานฟ_`นฟูและบําบัดสิ่งแวดล!อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศและเสียง งานจัดทํา
รายงานสถานการณ4มลพิษในท!องถ่ิน งานขุดเจาะบาดาล งานประสานงานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 

กองช2าง 
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 5. ฝ@ายผังเมืองและวิชาการ มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานการวางผังและการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด งานการศึกษารวบรวมจัดทําวิเคราะห4ข!อมูลเพ่ือใช!ในการจัดทําผังเมืองรวม งานการพัฒนาตามผัง งาน
การประเมินผลผัง งานดูแลรักษา ควบคุม ป@องกันท่ีดินรกร!างว,างเปล,า งานจัดทําข!อมูลทางด!านวิศวกรรม งาน
จัดเก็บข!อมูลทางด!านวิศวกรรม งานช,วยเหลือทางด!านวิชาการ ด!านเทคนิคเก่ียวกับผังเมือง และด!านวิศวกรรม
แก,ส,วนราชการและองค4กรปกครองส,วนท!องถ่ิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 
 
  
 
 มีหน!าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการส,งเสริมการศึกษา ส,งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท!องถ่ิน การจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร,วมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 2 ฝUาย ได!แก,  
 1. ฝ@ายบริหารการศึกษา มีหน!าท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานวางแผนการศึกษา งาน
นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบและวัดผลภายในโรงเรียน งานจัดการเรียนรู!ในโรงเรียน งาน
นิเทศการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน งานเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห4วิจัย งาน
วางแผนโครงการ ยุทธศาสตร4การพัฒนาการศึกษา งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย  
 2. ฝ@ายส2งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน!าท่ีรับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและ
ส,งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (จัดค,ายเยาวชน จัดกิจกรรมชมรมกีฬา และนันทนาการ
ต,างๆ) งานกีฬาและนันทนาการ งานข!อมูลสารสนเทศ งานห!องสมุนและพิพิธภัณฑ4 งานการส,งเสริมการจัดการ
เรียนรู!ชุมชน งานสวัสดิการของข!าราชการและพนักงานจ!างภายในกองและโรงเรียนในสังกัด งานรวบรวมข!อมูล
จัดทําแผนโครงการและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 มีหน!าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ!าง จัดหาพัสดุ ถ,ายโอนภารกิจ จัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดหาพัสดุ ควบคุมตรวจสอบทรัพย4สิน ตรวจสอบควบคุมภายในของพัสดุ แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 2 
ฝUาย ได!แก,  
 1. ฝ@ายพัสดุ มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานจัดซ้ือจัดจ!าง จัดหาพัสดุ งานวิชาการด!านพัสดุ งาน 
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจ!างและการรายงาน งานจัดซ้ือจัดจ!างการซ,อมแซม บํารุงรักษาต,าง ๆ งาน
ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ถอนหลักประกันสัญญา ซ,อมแซม งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับ
มอบหมาย 
 2. ฝ@ายทะเบียนทรัพย�สินและพัฒนารายได+ มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานตรวจสอบพัสดุ งาน
นโยบายการคลัง งานเร,งรัดจัดเก็บรายได! งานสถิติข!อมูลการคลัง งานควบคุมตรวจสอบทรัพย4สิน งานจัดทํา
ทะเบียนรถยนต4 งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ4งานซ,อมแซมบํารุงพัสดุและครุภัณฑ4งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ี
ได!รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองพัสดุและทรัพย�สิน 
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 มีหน!าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนฟ_`นฟูสมรรถภาพจังหวัดกาฬสินธุ4 งานควบคุมและป@องกัน
การแพร,ระบาดของโรคติดต,อ ป@องกันปAญหายาเสพติด เผยแพร,ประชาสัมพันธ4ความรู!เก่ียวกับการคุ!มครอง
ผู!บริโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู!ด!อยโอกาส งานเผยแพร,ประชาสัมพันธ4ข!อมูลการผลิต 
การตลาด เทคโนโลยี งานสนับสนุนกลุ,มอาชีพ งานฝaกอบรม และถ,ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ,านกลุ,ม
เครือข,าย กลุ,มต!นแบบ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย แบ,งส,วนราชการภายในออกเป7น 2 ฝUาย 
ได!แก,  
 1. ฝ@ายสังคมสงเคราะห� มีหน!าท่ีความรับผิดชอบงานสนับสนุนบทบาทหรือการดําเนินการ    
อสม. งานกองทุนฟ_`นฟูสมรรถภาพจังหวัดกาฬสินธุ4 งานควบคุมและป@องกันการแพร,ระบาดของโรคติดต,อ งาน
ป@องกันปAญหายาเสพติด งานสนับสนุนให!ความร,วมมือการพัฒนาตลาดเพ่ือจําหน,ายอาหารปลอดภัย งานสังคม
สงเคราะห4และพัฒนาคุณภาพชีวิตให!แก,เด็ก คนชรา คนพิการ ผู!ด!อยโอกาส ผู!ประสบปAญหาความเดือดร!อน 
งานส,งเสริมสวัสดิการและพิทักษ4เด็ก คนชรา คนพิการ และผู!ด!อยโอกาส งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับ
มอบหมาย 
 2. ฝ@ายส2งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน!าท่ีความรับผิดชอบในงานให!ความช,วยเหลือสํารวจข!อมูลท่ี 
เก่ียวข!องกับการเกษตร งานส,งเสริมและพัฒนาภูมิปAญญาท!องถ่ิน งานสนับสนุนกิจกรรมส,งเสริมการใช!
ประโยชน4จากแหล,งน้ําและบ,อดาล งานส,งเสริมและพัฒนากลุ,มอาชีพทางการเกษตร กลุ,มผลิตภัณฑ4ชุมชน กลุ,ม
อุตสาหกรรมในครอบครัว งานสนับสนุนให!ความช,วยเหลือร,วมมือกิจกรรมหมู,บ!านเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเอง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!องและท่ีได!รับมอบหมาย 
 

ระยะเวลาการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
ขององค�การบริหารส2วนจังหวัดกาฬสินธุ�ประจําปDงบประมาณ 2563 

 

แผนงาน 
ระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

การจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

            

ติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแผน
บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

            

การสื่อสาร/
ประชาสัมพนัธ4แผน
บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

            

การรายงานผลการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

            

กองส2งเสริมคุณภาพชีวิต 
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บทที่ 2 ความรู+เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ความรู+เก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

2.1 ความหมาย คําจํากัดความ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ4หรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต!สถานการณ4ท่ีไม,
แน,นอนและจะส,งผลกระทบ หรือสร!างความเสียหาย หรือก,อให!เกิดความล!มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค4และเป@าหมายของส,วนราชการ เช,น ความเสี่ยงด!านยุทธศาสตร4 ด!านธรรมาภิบาล ด!านเทคโนโลยี 
และด!านกระบวนการ เป7นต!น โดยประเมินจากผลกระทบ (Impact) ท่ีได!รับ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุการณ4/การกระทํา  
 ปAจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต!นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีอาจทําให!ไม,บรรลุ
วัตถุประสงค4ท่ีกําหนด โดยต!องระบุได!ว,า เหตุการณ4นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนอย,างไร และทําไม ท้ังนี้
สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป7นสาเหตุท่ีแท!จริง เพ่ือท่ีจะได!วิเคราะห4 และกําหนดมาตรการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงได!อย,างถูกต!อง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห4
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ4ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ4
ความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช!ในการบริหารจัดการ
ให!โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ4ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ4ความเสี่ยงลดลง
อยู,ในระดับท่ีองค4กรยอมรับได! ซ่ึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 
  - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป7นการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก 
ไม,คุ!มค,าในการจัดการควบคุมหรือป@องกันความเสี่ยง 
  - การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduce) เป7นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ 
ออกแบบวิธีการทํางานใหม, เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให!อยู,ในระดับท่ีองค4กรยอมรับได! 
  - การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป7นการกระจายหรือถ,าย 
โอนความเสี่ยงให!ผู!อ่ืนช,วยแบ,งความรับผิดชอบไป 
  - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป7นการจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีอยู,ในระดับสูง  
และหน,วยงานไม,อาจยอมรับได! จึงต!องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
 
2.2 ประเภทของความเส่ียง 
 ในเบ้ืองต!นองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 กําหนดให!ต!องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ความสําเร็จของส,วนราชการด!วยกัน 4 ประเภทความเสี่ยง ได!แก, ด!านกลยุทธ4 ด!านการดําเนินงาน ด!านการเงิน 
และด!านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงด+านกลยุทธ� (Strategic Risk) เก่ียวข!องกับการบรรลุเป@าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป7นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ4และ
เหตุการณ4ภายนอก ส,งผลต,อกลยุทธ4ท่ีกําหนดไว!ไม,สอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร4/วิสัยทัศน4 หรือเกิดจาก
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การกําหนดกลยุทธ4 ท่ีขาดการมีส,วนร,วมจากภาคประชาชนหรือการร,วมมือกับองค4กรอิสระ ทําให!โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม,ได!นําไปสู,การแก!ไขปAญหาหรือการตอบสนองต,อความต!องการของผู!รับบริการหรือผู!
มีส,วนได!ส,วนเสียอย,างแท!จริง หรือเป7นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมา
ใช!อย,างไม,ถูกต!อง 
  2. ความเส่ียงด+านการดําเนินงาน (Operational Risk) เก่ียวข!องกับประสิทธิภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป7นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค4กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช!/บุคลากร/ความเพียงพอของข!อมูล ส,งผลต,อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ 
  3. ความเส่ียงด+านการเงิน (Financial Risk) เป7นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช,น การบริหารการเงินไม,ถูกต!อง ไม,เหมาะสม ทําให!ขาดประสิทธิภาพ และไม,ทันต,อสถานการณ4 
หรือเป7นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับการเงินขององค4กร เช,น การประมาณงบประมาณไม,เพียงพอ และไม,
สอดคล!องกับข้ันตอนการดําเนินการ เป7นต!น เนื่องจากขาดการจัดหาข!อมูล การวิเคราะห4 การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช!ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล,าว 
  4. ความเส่ียงด+านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เก่ียวข!องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต,างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป7นความเสี่ยงเนื่องจากความไม,ชัดเจน ความไม,
ทันสมัย หรือความไม,ครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบียบ ข!อบังคับต,าง ๆ รวมท้ังการทํานิติกรรมสัญญา การร,าง
สัญญาท่ีไม,ครอบคลุมการดําเนินงาน 
 
2.3 สภาพแวดล+อมในองค�กร (Internal Environment) 
 2.3.1. ปรัชญาการบริหารจัดการความเส่ียง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค4กรนับได!ว,ามีความสําคัญและจําเป7นต,อความสําเร็จอย,างยิ่ง
ของส,วนราชการ ดังนั้นต!องได!รับความร,วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ัง
ได!รับการสนับสนุนจากผู!บริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค4กรขององค4การบริหารส,วนจังหวัด
กาฬสินธุ4 จึงจะประสบความสําเร็จคือ 
  - ครอบคลุมความเสี่ยงต้ังแต,ระดับส,วนราชการ ระดับหน,วยงาน และระดับปฏิบัติการ ครอบคลุม
ยุทธศาสตร4 โครงการ และกระบวนการทํางานต,าง ๆ ของทุกหน,วยงาน ท้ังท่ีมีสาเหตุจากปAจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกส,วนราชการ 
  - มีแนวทางกรอบและมาตรฐานการประเมิน ท่ีสามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญและ 
วิเคราะห4สาเหตุโดยรวมของท้ังส,วนราชการ 
  - มีการบริหารจัดงาน โดยแนวทาง และมาตรฐานท่ีสอดคล!องกันท่ัวท้ังส,วนราชการ ตามประเภท
ของความเสี่ยงและคุ!มค,าต,อระดับผลกระทบท่ีสามารถลดและกําจัดได! 
 2.3.2 ความเส่ียงท่ีองค�กรยอมรับได+ (Risk Appetite)  
 คือ ระดับความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการหรือผู!บริหารยอมรับได!ในการดําเนินการเพ่ือให!บรรลุ 
วัตถุประสงค4หรือนโยบายขององค4กร โดยคณะกรรมการหรือผู!บริหารควรกําหนดยุทธศาสตร4ขององค4กรให!
สอดคล!องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได! 
 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได! (Risk Tolerance) คือ ระดับความเบ่ียงเบนท่ีองค4กรยอมรับจากเกณฑ4
หรือดัชนีวัดของการบรรลุวัตถุประสงค4ท่ีกําหนดไว! ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได!นั้น มีความสัมพันธ4กับ
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วัตถุประสงค4 ดังนั้นการกําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได!จึงควรเป7นเกณฑ4หรือดัชนีตัวเดียวกับการวัดวัตถุประสงค4
ในการวิเคราะห4ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปAจจัยเสี่ยงจากด!านต,าง ๆ แล!วยังต!องนําแนวคิดเรื่อง 
ธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข!องในแต,ละด!านมาเป7นปAจจัยในการวิเคราะห4ความเสี่ยง เช,น 
  - ด!านยุทธศาสตร4 โครงการท่ีคัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต,อเรื่องประสิทธิผลและการมี 
ส,วนร,วม 
  - ด!านการดําเนินการ อาจมีความเสี่ยงต,อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
  - ด!านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต,อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
  - ด!านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต,อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค 
  ท้ังนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลท่ีอาจเกิดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให!เป7นไปตาม   
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
2.4  คําอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค4และเป@าหมาย 
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได!รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส,วนราชการ
หรือหน,วยงานท่ีมีภารกิจคล!ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติราชการจะต!องมีทิศทางยุทธศาสตร4 และ
เป@าประสงค4ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป7นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอย,างต,อเนื่องและเป7นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช!เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ให!องค4กร
สามารถใช!ทรัพยากรท้ังด!านต!นทุน แรงงาน และระยะเวลาให!เกิดประโยชน4สูงสุดต,อการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต!องการของประชาชนและผู!มีส,วนได!เสียทุกกลุ,ม 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให!บริการท่ีสามารถดําเนินการได!ภายใน 
ระยะเวลาท่ีกําหนดและสร!างความเชื่อม่ัน ความไว!วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต!องการ
ของประชาชนผู!รับบริการ และผู!มีส,วนได!ส,วนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต,าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน!าท่ี 
และผลงานต,อเป@าหมายท่ีกําหนดไว! โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู,ในระดับท่ีสนองต,อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต,อปAญหาสาธารณะ 
 5. หลักความโปร2งใส (Transparency) กระบวนการเปwดเผยอย,างตรงไปตรงมา ชี้แจงได! 
เม่ือมีข!อสงสัย และสามารถเข!าถึงข!อมูลข,าวสารอันไม,ต!องห!ามตามกฎหมายได!อย,างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู!ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต,าง ๆ และสามารถตรวจสอบได! 
 6. หลักการมีส2วนร2วม (Participation) กระบวนการท่ีข!าราชการ ประชาชนและผู!มีส,วนได! 
ส,วนเสียทุกกลุ,มมีโอกาสได!เข!าร,วมในการรับรู! เรียนรู! ทําความเข!าใจ ร,วมแสดงทัศนะ ร,วมเสนอปAญหา/
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข!อง ร,วมการแก!ไขปAญหา ร,วมในกระบวนการตัดสินใจ และร,วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ!นส,วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การถ,ายโอนอํานาจการตัดสินใจ  
ทรัพยากรและภารกิจจากส,วนราชการส,วนกลาง ให!แก,หน,วยงานปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส,วนท!องถ่ิน) 
และภาคประชาชน ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการให!แก,บุคลากร โดยมุ,งเน!นการสร!างความพึงพอใจการให!บริการต,อผู!รับบริการและผู!
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มีส,วนได!ส,วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิต เพ่ือผลดําเนินการท่ีดีของส,วนราชการ ท้ังนี้การ
กระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีดี บุคลากรต!องมีความรู!ความสามารถและข!อมูลสนับสนุนเพ่ือให!เกิดการตัดสินใจ
ท่ีเหมาะสม 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  การใช!อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข!อบังคับ ในการ 
บริหารราชการด!วยความเป7นธรรม ไม,เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู!มีส,วนได!ส,วนเสีย 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) การได!รับการปฏิบัติและได!รับบริการอย,างเท,าเทียมกัน 
โดยไม,มีการแบ,งแยกด!าน ชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝaกอบรม และ 
อ่ืน ๆ  
 10. หลักการมุ2งเน+นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต!องมีกระบวนการ 
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข!อตกลงร,วมกันระหว,างกลุ,มผู!มีส,วนได!ส,วนเสียท่ีเก่ียวข!อง โดยเฉพาะกลุ,มท่ีได!รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต!องไม,มีข!อคัดค!านท่ีหาข!อยุติไม,ได!ในประเด็นสําคัญ 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง ปAจจุบันยังเป7นเรื่องใหม,กับองค4กรปกครองส,วนท!องถ่ินพอสมควร 
ดังนั้น จึงยังไม,มีทฤษฎีท่ีชัดเจน แต,ก็มีแนวคิดท่ีได!รับการยอมรับอย,างกว!างขวาง คือแนวคิดของ COSO สรุป
สาระสําคัญได!ดังนี้ 
 แนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) ซ่ึงเป7นคณะกรรมการท่ีรวบรวมบรรดานักวิชาการและท่ีปรึกษาท่ีเป7นผู!รู!ในศาสตร4ด!านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ได!ริเริ่มจัดทําเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาแนวคิด/กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ท่ัวท้ังองค4กร (Enterprise Risk Management Framework) ซ่ึงประกอบด!วยหลักการ คําศัพท4/คํานิยาม 
และแนวทางการนําระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติซ่ึงนอกจากจะเป7นแนวทางท่ีองค4กรโดยท่ัวไป
สามารถใช!เป7นแนวทางสําหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงแล!วจะยังช,วยให!ฝUายบริหาร กรรมการ 
หน,วยงานท่ีมีหน!าท่ีกํากับดูแล และหน,วยงานการศึกษาได!มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค4กรมากข้ึน 
 องค�ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทางของ COSO 
 องค4ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด!วย 8 ส,วน
หลัก ได!แก, 
  1. ปpจจัยภายในองค�กร (Internal Environment) อาจกล,าวได!ว,า “ปAจจัยภายในองค4กร” ถือ 
เป7นรากฐานท่ีสําคัญขององค4ประกอบต,าง ๆ เพราะจะเป7นเรื่องของค,านิยม แนวทางการบริหารงานของผู!นํา 
รวมไปถึงบรรยากาศท่ีจะทําให!บุคลากรในองค4กรควบคุมและดําเนินภารกิจให!บรรลุผลตามหน!าท่ีและความ
รับผิดชอบ หรืออาจจะกล,าวโดยรวม ๆ ก็คือ “วัฒนธรรมองค4กร” หากองค4กรใดมีวัฒนธรรมท่ีให!ความสําคัญ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค4กรนั้น ๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป@าหมายได!ดีกว,าองค4กรท่ีไม,ได!ให!
ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. การตั้งวัตถุประสงค� (Objective Setting) องค4กรต!องกําหนดวัตถุประสงค4ของการบริหาร 
ความเสี่ยงในแต,ละระดับ เช,น ระดับองค4กร (Business unit) ระดับกลยุทธ4 (Strategic) หรือการดําเนินงาน  
(Operations) เป7นต!น 
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  3. การระบุเหตุการณ�หรือปpญหาท่ีจะเกิดข้ึน (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ4 

ความเสี่ยงหรือความไม,แน,นอนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปAจจัยท้ังภายในและภายนอกองค4กร ปAจจัย
ภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล!อมทางธรรมชาติ ปAจจัย
ภายใน อาทิ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี 
  4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช,วยให!แต,ละองค4กร 
พิจารณาถึงเหตุการณ4ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต,อการบรรลุวัตถุประสงค4ขององค4กร ฝUายบริหารจะ
ประเมินเหตุการณ4จาก 2 มุมมอง ซ่ึงได!แก,โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ ซ่ึงโดยปกติแล!วจะใช!ท้ังวิธีเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณร,วมกัน 
  5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป7นการระบุว,ามีทางเลือกใดบ!างท่ีสามารถใช! 
ในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และนําไปปฏิบัติโดยถือเป7นส,วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค4กร แต,อย,างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต!องคุ!มค,ากับการลดระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง 
  ทางเลือกหรือกลยุทธ4ในการจัดการความเสี่ยงแบ,งได! 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การ
ควบคุม การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยง และการโอนหรือการแบ,งความเสี่ยง 
  6. กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities) หมายถึง ข้ันตอนหรือนโยบายท่ีเป7นการ 
ควบคุมเพ่ือให!เกิดความม่ันใจได!ว,าการตอบสนองความเสี่ยงท่ีได!ทําในองค4ประกอบท่ีแล!วจะยังอยู,ระดับท่ี
สามารถยอมรับได! 
  7. การส่ือสารและการส2งข+อมูลท่ีสําคัญและจําเป1นต2อการบริหารจัดการความเส่ียง 
(Information and Communication) ลําดับข้ันตอนนี้ถือว,ามีความสําคัญเพราะจะเป7นส,วนท่ีจะช,วย
สนับสนุนในทุก ๆ องค4ประกอบท่ีได!กล,าวมาแล!วข!างต!นโดยเฉพาะอย,างยิ่ง ปAจจัยภายในองค4กร (Internal 
Environment) อันเป7นรากฐานท่ีสําคัญขององค4ประกอบอ่ืน เพราะจะมีส,วนช,วยทําให!บุคลากรในองค4กรได!
ทราบถึงทิศทางการดําเนินงานด!านการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถือเป7นการเสริมสร!างวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค4กรอีกทางหนึ่งด!วย 
  8. การตรวจติดตามการดําเนินงาน (Monitoring) องค4ประกอบสุดท!ายคือ การมีระบบการ 
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค4กร ซ่ึงเป7นกระบวนการประเมินความมีอยู,และคุณภาพของ
องค4ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค4กรท้ัง 7 ข!อ ข!างต!น การติดตามในท่ีนี้ สามารถทําได!ใน 2 
ลักษณะคือ การประเมินแยกต,างหาก (Separate Evaluation) และการดําเนินการติดตาม/ประเมินเสมือน
หนึ่งว,าเป7นกิจกรรมต,อเนื่อง (Ongoing Activities) กิจกรรมหนึ่ง โดยดําเนินการแบบ Real time basis และ
การตอบสนองอย,างรวดเร็วต,อการเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไข/สภาพแวดล!อม 
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บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป7นกระบวนการท่ีใช!ในการระบุ วิเคราะห4 ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต,อการบรรลุวัตถุประสงค4ของกระบวนการทํางานของหน,วยงานหรือองค4กร 
รวมท้ังการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป@องกันและลดความเสี่ยงให!อยู,ใน
ระดับท่ียอมรับได! ซ่ึงกระบวนการดังกล,าวนี้จะสําเร็จได!จะต!องมีการสื่อสารให!คนในองค4กรมีความรู!ความเข!าใจ
ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือใช!ในการ
วิเคราะห4และประเมินความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 
 
 

การสื่อสาร 

ข้ันตอนท่ี 8 ทบทวนแผนบริหารจัดการความ

ระบบสารสนเทศ 

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดวัตถุประสงค4 

ข้ันตอนท่ี 2 ระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 5 บริหาร/จัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 6 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 7 ติดตามและประเมินผล 
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3.1 นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 เพ่ือให!องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหาร
ปAจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต,าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต,ละโอกาสท่ีองค4การ
บริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4จะเกิดความเสียหาย ให!ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยู,ในระดับท่ียอมรับได! โดยคํานึงถึงการบรรลุเป@าหมายขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 ตาม
ยุทธศาสตร4ท่ีสําคัญ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้ 
  1. ให!มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ 
ปAจจัยความเสี่ยงให!ทราบทุกหน,วยงานในองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต!องครอบคลุมทุกระดับ และทุกส,วนราชการในองค4การ
บริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 ท่ีมีสาเหตุจากปAจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช,วยให!องค4กรสามารถดําเนินงาน
อย,างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ให!ทุกส,วนราชการในองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 รวมท้ังผู!บริหารทุกระดับ เข!าใจและ
ให!ความสําคัญกับการบ,งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติท่ีเป7นแนวทางเดียวกันใน
การระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง 
  4. ให!มีการกําหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเป7นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองค4กร 
  5. ให!มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช!เพ่ือการจัดการท่ีดี 
  6. ให!นําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป7นส,วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป7นวัฒนธรรม 
องค4กร และเป7นส,วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 
  7. ให!มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย,าง 
สมํ่าเสมอ 
 
3.2 การดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงขององค�การบริหารส2วนจังหวัดกาฬสินธุ� มีท้ังสิ้น  
8 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดวัตถุประสงค�/เป&าหมายการบริหารจัดการความเส่ียง 
 เป7นการกําหนดวัตถุประสงค4ท่ีชัดเจนของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท!องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 ท้ังนี้การกําหนดวัตถุประสงค4ภายในองค4กรจะต!องมีความ
สอดคล!องและเป7นไปในทิศทางเดียวกัน กล,าวคือ วัตถุประสงค4ภายในองค4กรจะต!องสอดคล!องกับวิสัยทัศน4 
พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานขององค4กร และจะต!องสอดคล!องกันต้ังแต,ระดับองค4กร หน,วยงาน กิจกรรม 
จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให!วัตถุประสงค4ในภาพรวมบรรลุเป@าประสงค4 ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแต,ละ
ระดับ และสามารถวิเคราะห4ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได!ครบถ!วน ดังนั้นวัตถุประสงค4จะต!องแสดงให!เห็นถึง 
“ผลลัพธ4” ท่ีองค4กรต!องการจะบรรลุ ไม,ใช,การกล,าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรมีลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 
  1. กําหนดพันธกิจขององค4กร 
  2. กําหนดวัตถุประสงค4ในระดับองค4กรให!สอดคล!องกับพันธกิจท่ีกําหนดไว! 
  3. กําหนดกิจกรรมท่ีทําให!บรรลุวัตถุประสงค4ในระดับองค4กร 
                4. กําหนดวัตถุประสงค4ในระดับกิจกรรม 
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 วัตถุประสงค�ของการบริหารจัดการความเส่ียงอาจแบ,งออกได!เป7น 2 ระดับ คือ 
  วัตถุประสงค�ระดับองค�กร (Corporate Objective) เป7นวัตถุประสงค4ของการดําเนินงานใน
ภาพรวมขององค4กร ตามแผนพัฒนาท!องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  วัตถุประสงค�ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป7นวัตถุประสงค4ของการดําเนินงานท่ี
เฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับแต,ละกิจกรรมท่ีองค4กรกําหนด เพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค4ขององค4กร ซ่ึงวัตถุประสงค4
ของแต,ละกิจกรรมจะต!องสนับสนุนและสอดคล!องกับวัตถุประสงค4ในระดับองค4กร การกําหนดวัตถุประสงค4ท่ี
ชัดเจนช,วยให!การระบุและวิเคราะห4ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได!อย,างครบถ!วน ซ่ึงวัตถุประสงค4ท่ีกําหนดข้ึนในแต,
ละระดับ ควรมีการกําหนดเป@าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได!วัตถุประสงค4ท่ีดี 
(SMART) ควรมีลักษณะดังนี้ 
   S  :  Specific  หมายถึง มีการกําหนดเป@าหมายท่ีชัดเจน 
   M :  Measurable  หมายถึง สามารถวัดผลหรือประเมินผลได! 
   A  :  Achievable  หมายถึง สามารถปฏิบัติให!บรรลุผลได! 
   R  :  Reasonable  หมายถึง สมเหตุผล มีความเป7นไปได! 
   T  :  Time constrained  หมายถึง มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
 สําหรับวัตถุประสงค4การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 มีดังนี้ 
  1. เพ่ือช,วยให!เพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยคํานึงถึงปAจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงใน 
ด!านต,าง ๆ ท่ีน,าจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน วัตถุประสงค4 และนโยบาย แล!วพิจารณาหาแนวทางในการ
ป@องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล,านั้น ก,อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว! 
  2. เพ่ือให!องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 สามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ 
เสียหายและลดขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให!อยู,ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได! ควบคุมได! 
และตรวจสอบได! 
  3. เพ่ือให!องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 มีผลการดําเนินงานบรรลุเป@าหมายตาม 
ภารกิจหลัก 
 
 ข้ันตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียง 
 เป7นการระบุเหตุการณ4ใด ๆ ท่ีมีท้ังผลดีและผลเสียต,อการบรรลุวัตถุประสงค4 โดยต!องระบุได!ด!วยว,า
เหตุการณ4นั้น ๆ จะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได!อย,างไร 
 การระบุความเส่ียง เป7นกระบวนการท่ีผู!บริหารและผู!ปฏิบัติงาน ร,วมกันระบุความเสี่ยงและปAจจัย
เสี่ยง โดยต!องคํานึงถึงความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปAจจัยท้ังภายในและภายนอก ปAจจัยเหล,านี้มีผลกระทบต,อ
วัตถุประสงค4และเป@าหมายขององค4กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค4กรและระดับกิจกรรม ในการระบุ
ปAจจัยเสี่ยงจะต!องพิจารณาว,ามีเหตุการณ4ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ
ผิดพลาดความเสียหายและไม,บรรลุวัตถุประสงค4ท่ีกําหนดรวมท้ังมีทรัพย4สินใด ท่ีจําเป7นต!องได!รับการดูและ
ป@องกันรักษา การระบุปAจจัยเสี่ยงของการท่ีจะไม,บรรลุวัตถุประสงค4ท่ีกําหนดไว! ควรเริ่มด!วยการแจกแจง
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําให!บรรลุวัตถุประสงค4ท่ีกําหนดไว! แล!วจึงระบุปAจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต,อ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําให!เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปAจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป7น
ต!นเหตุท่ีแท!จริงเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช!ประโยชน4ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได! ปAจจัยเสี่ยง
แบ,งได! 2 ด!าน ดังนี้  
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  1. ปpจจัยเส่ียงภายนอก คือความเสี่ยงท่ีไม,สามารถควบคุมการเกิดได!โดยองค4กร เช,น 
    - เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
    - คู,แข,ง 
    - เทคโนโลย ี
    - ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม 
  2. ปpจจัยเส่ียงภายใน คือความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได!โดยองค4กร เช,น  
    - กฎระเบียบ ข!อบังคับ ภายในองค4กร 
    - วัฒนธรรมองค4กร 
    - นโยบายการบริหารและการจัดการ 
    - ความรู!/ความสามารถของบุคลากร 
    - กระบวนการทํางาน 
    - ข!อมูล/ระบบสารสนเทศ 
    - เครื่องมือ/อุปกรณ4 
  การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการได!หลายวิธี เช,นการวิเคราะห4กระบวนการทํางาน การ
วิเคราะห4ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ,านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ
องค4กรอ่ืน การสัมภาษณ4 แบบสอบถาม เป7นต!น 
 การระบุความเส่ียง แบ,งเป7น 4 ประเภท ได!แก, 
  1. ความเส่ียงด+านกลยุทธ� (Strategic Risk) เก่ียวข!องกับการบรรลุเป@าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป7นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ4และ
เหตุการณ4ภายนอก ส,งผลต,อกลยุทธ4ท่ีกําหนดไว!ไม,สอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร4/วิสัยทัศน4 หรือเกิดจาก
การกําหนดกลยุทธ4 ท่ีขาดการมีส,วนร,วมจากภาคประชาชนหรือการร,วมมือกับองค4กรอิสระ ทําให!โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม,ได!นําไปสู,การแก!ไขปAญหาหรือการตอบสนองต,อความต!องการของผู!รับบริการหรือผู!
มีส,วนได!ส,วนเสียอย,างแท!จริง หรือเป7นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมา
ใช!อย,างไม,ถูกต!อง 
  2. ความเส่ียงด+านการดําเนินงาน (Operational Risk) เก่ียวข!องกับประสิทธิภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป7นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค4กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช!/บุคลากร/ความเพียงพอของข!อมูล ส,งผลต,อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ 
  3. ความเส่ียงด+านการเงิน (Financial Risk) เป7นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช,น การบริหารการเงินไม,ถูกต!อง ไม,เหมาะสม ทําให!ขาดประสิทธิภาพ และไม,ทันต,อสถานการณ4 
หรือเป7นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข!องกับการเงินขององค4กร เช,น การประมาณงบประมาณไม,เพียงพอ และไม,
สอดคล!องกับข้ันตอนการดําเนินการ เป7นต!น เนื่องจากขาดการจัดหาข!อมูล การวิเคราะห4 การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช!ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล,าว 
  4. ความเส่ียงด+านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เก่ียวข!องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต,างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป7นความเสี่ยงเนื่องจากความไม,ชัดเจน ความไม,
ทันสมัย หรือความไม,ครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบียบ ข!อบังคับต,าง ๆ รวมท้ังการทํานิติกรรมสัญญา การร,าง
สัญญาท่ีไม,ครอบคลุมการดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 1 หลักเกณฑ4การคัดเลือกโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 

ปpจจัยการพิจารณา 
เกณฑ�การพิจารณา 

1 2 3 
1. งบประมาณท่ีได!รับใน
ปDงบประมาณ 2563 ใน   
แต,ละยุทธศาสตร4 
 

ได!รับงบประมาณน!อย
กว,า 10,000,000บาท 

มีความเก่ียวข!องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร4บาง
ประเด็น 

มีความเก่ียวข!องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร4
บางประเด็น 

2. ผลกระทบต,อผู!มีส,วนได!
ส,วนเสีย 
 
 

ไม,มีความเก่ียวข!องกับผู!
มีส,วนได!ส,วนเสีย 

มีความเก่ียวข!องกับผู!มี
ส,วนได!ส,วนเสียจํานวน 
2 กลุ,ม 

มีความเก่ียวข!องกับผู!
มีส,วนได!ส,วนเสีย
ต้ังแต, 2 กลุ,มข้ึนไป 

 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 
 เป7นการวิเคราะห4ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ4ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ4
มาตรฐานท่ีได!กําหนดไว! ทําให!การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป7นไปอย,างเหมาะสม 
  การประเมินความเสี่ยงเป7นกระบวนการท่ีประกอบด!วย การวิเคราะห4 การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต,อการบรรลุวัตถุประสงค4ของกระบวนการทํางานของหน,วยงานหรือขององค4กร 
ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
 การกําหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐาน 
 เป7นการกําหนดเกณฑ4ท่ีจะใช!ในการประเมินความเสี่ยง ได!แก, ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต,ละหน,วยงานจะต!องกําหนดเกณฑ4ของหน,วยงานข้ึน ซ่ึงสามารถ
กําหนดเกณฑ4ได!ท้ังเกณฑ4ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยู,กับข!อมูลสภาพแวดล!อมในหน,วยงาน และ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และฝUายบริหารของหน,วยงานโดยเกณฑ4ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับหน,วยงานท่ีมีข!อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช!ในการวิเคราะห4อย,างพอเพียง สําหรับ
หน,วยงานท่ีมีข!อมูลเชิงพรรณนาไม,สามารถระบุเป7นตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได!ก็ให!กําหนด เกณฑ4ในเชิง
คุณภาพ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได!พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ4ต,าง ๆ 
(Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ4ต,าง ๆ (Impact) ท่ีจะเกิดผลกระทบต,อองค4การบริหารส,วน
จังหวัดกาฬสินธุ4 ซ่ึงมีเกณฑ4ในการให!คะแนนผลกระทบ เป7นดังนี้ 
 

ค,าระดับความเสี่ยง = ค,าคะแนนของระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ImpactScore : X) 
x  ค,าคะแนนของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood  Score : Y) 

= (Impact : Score : X)  x  (Likelihood  Score : Y) 

 
 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 22 
 

3.2 ประเมินความเส่ียงตามหลักเกณฑ�ความรุนแรงและโอกาส 
 
ตารางท่ี 2 ตารางการกําหนดเป7นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ 
 

คะแนน ระดับผลกระทบ คําอธิบาย 

1 น!อยมาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค4เพียงเล็กน!อย 
(น!อยกว,า 20%) 

2 น!อย 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค4อยู,บ!าง 
(21% - 40%) 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค4พอสมควร 
(41% - 60%) 

4 สูง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค4ค,อนข!างรุนแรง 
(61% - 80%) 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค4เป7นอย,างยิ่ง 
(มากกว,า 80%) 

 
ตารางท่ี 3 ตารางการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็น/องค4ประกอบท่ี
พิจารณา 

1=น!อยมาก 2=น!อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(x) 

     

      

      
      

 
ตารางท่ี 4 การกําหนดเป7นระดับคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับโอกาส คําอธิบาย 
1 น!อยมาก ไม,มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือมีเพียงเล็กน!อย 

(น!อยกว,า 20%) 
2 น!อย มีโอกาสเกิดข้ึนน!อยครั้ง (21% - 40%) 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบ!าง (41% - 60%) 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ,อยครั้ง (61% - 80%) 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 

(มากกว,า 80%) 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
ตารางท่ี 6 ตารางแปลความหมายการจัดลําดับความเสี่ยง 
 

ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง ความหมาย 
1 - 3 ต่ํา โอกาสเกิดน!อย – ผลกระทบไม,รุนแรง ระดับความเสี่ยงยอมรับได!โดยไม,

ต!องควบคุมความเสี่ยง ไม,ต!องมีการจัดการเพ่ิม 
4 - 9 ปานกลาง โอกาสเกิดค,อนข!างบ,อย – ผลกระทบรุนแรง ระดับความเสี่ยงพอยอมรับ

ได! แต,ต!องควบคุมไม,ให!ความเสี่ยงย!ายไปอยู,ระดบัท่ียอมรับไม,ได! 
10 - 16 สูง โอกาสเกิดบ,อย – ผลกระทบรุนแรงสามารถยอมรบัความเสี่ยงได!ต!อง

จัดการความเสีย่งให!อยู,ในระดับท่ียอมรับได!ทันที 
20 - 25 สูงมาก โอกาสเกิดบ,อยมาก – ผลกระทบรุนแรง 

ไม,สามารถยอมรับความเสี่ยงได!ต!องจัดการความเสี่ยงให!อยู,ในระดับท่ี
ยอมรับได!ทันที 

 
ตารางท่ี 7 แนวทางการกําหนดทางเลือกในการจัดอันดับความเสี่ยง  
 

เลือกจากอันดับความเส่ียง 
(Ranking) 

เลือกจากระดับความเส่ียง 
(Zoning) 

เลือกจากระดับความเส่ียง
เม่ือเทียบกับเป&าหมาย 

(Gap) 
-นําทุกความเสี่ยงมา
เรียงลําดับแล!วเลือกจัดการ
โดยให!ความสําคัญกับความ
เสี่ยงท่ีอยู,ในระดับสูงก,อน 

-เริ่มจากการกําหนด Zone ระดับ
ความเสี่ยง เช,น เขียว เหลือง แดง 
และนโยบายในการตอบสนอง
ความเสี่ยง หากความเสี่ยงตกอยู,ใน
zone ใด ให!จัดการนโยบาย
ดังกล,าว 

-เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
ในปAจจุบันเทียบกับเป@าหมาย
ของความเสี่ยงนั้น ๆ  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได!) 
หาก gap มาก แสดงว,ามี
ความสําคัญในระดับสูง 

  

โอกาส 
 

ผลกระทบ 

(1)  
เกิดข้ึนยาก 

(2)  
เกิดข้ึนน!อย 

(3)  
เกิดข้ึน
บางครั้ง 

(4)  
เกิดข้ึน
บ,อยครั้ง 

(5)  
เกิดข้ึนเป7น

ประจํา 

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) 

น!อย 
       (2) 

2x1 
(2) 

2x2 
(4) 

2x3 
(6) 

2x4 
(8) 

2x5 
(10) 

น!อยมาก (1) 
1x1 
(1) 

1x2 
(2) 

1x3 
(3) 

1x4 
(4) 

1x5 
(5) 
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  3.3 กําหนดกลยุทธ�ท่ีใช+ในการจัดการความเส่ียงและแนวทางการจัดการความเส่ียง 
  หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล!วต!องมีการประเมินการจัดการความเสี่ยงท่ีหน,วยงานนําไป
ปฏิบัติและผลจากการจัดการนั้น ต!องคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีหน,วยงานยอมรับได! และมีการคํานวณต!นทุนท่ี
เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน4ท่ีได!รับและเพ่ือให!การบริหารจัดการความเสี่ยงคุ!มค,ามากท่ีสุด 
 
 ข้ันตอนท่ี 4 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 เป7นการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง (High) และ
สูงมาก (Extreme) นั้นให!ลดลง ให!อยู,ในระดับท่ียอมรับได! สามารถปฏิบัติได!จริง และควรต!องพิจารณาถึงความ
คุ!มค,าในด!านค,าใช!จ,ายและต!นทุนท่ีต!องใช!ลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน4ท่ี
จะได!รับด!วย 
 
 ข้ันตอนท่ี 5 การบริหาร/จัดการความเส่ียง 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง มีข้ันตอนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากค,าระดับความเสี่ยงท่ีประเมินได! 
  2. พิจารณามาตรการท่ีจะใช!กําจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให!อยู,ในระดับท่ี 
ยอมรับได! 
  3. ศึกษาความเป7นไปได!ของทางเลือกในแต,ละมาตรการ ท่ีจะใช!กําจัดหรือลดความเสี่ยงโดย 
ใช!การวิเคราะห4 ผลได! (Benefit) – ผลเสีย (Cost) ของแต,ละมาตรการเพ่ือประกอบตัดสินใจเลือกมาตรการ
อย,างเป7นระบบ 
  4. เลือกมาตรการท่ีดีท่ีสุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน  
เพ่ือกําหนดผู!รับผิดชอบ ระยะเวลาท่ีจะใช!ดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีต!องใช! และวิธีการติดตามผล รวมถึงการ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให!ผู!บังคับบัญชาทราบ 
  5.1 วิธีการจัดการความเส่ียงอาจเป7นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันดังนี้ 
   1. การยอมรับความเส่ียง (Take) ใช!ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงอยู,ในระดับยอมรับได!ภายใต!การ 
ควบคุมท่ีมีอยู,ในปAจจุบัน แต,ยังจะต!องดําเนินต,อไปภายใต!ภาวะความเสี่ยงเช,นกัน อาจใช!หลักการ High Risk 
High Return คือยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท,าไร ผลตอบแทนยิ่งสูงข้ึนเท,านั้น 
   2. การจัดการความเส่ียง (Treat) เป7นการดูแลแก!ไขความเสี่ยง ใช!ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงอยู,
ในระดับท่ีไม,สูงมากและยอมรับได! จึงควบคุมความเสี่ยงไว!ไม,ให!มากกว,านี้โดยการจัดทําแผนให!สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได! การปรับปรุงแก!ไขกระบวนงาน หรือการจัดทําแผนฉุกเฉิน เป7นต!น 
   3. การโอน/ย+ายความเส่ียง (Transfer) ใช!ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงอยู,ในระดับท่ีสูงและจัดการ 
ควบคุมไม,ได! จึงโอนไปให!ผู!อ่ืน เช,น การจ!างบุคคลภายนอกท่ีมีความรู!ความสามารถมากกว,ามาดําเนินการแทน 
(Outsource) รวมท้ังการประกันภัย หรือการทํา Reinsurance 
   4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) ใช!ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงอยู,ในระดับท่ีสูงมากและ
ไม,สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได! ในกรณีนี้มีทางเลือกคือ ต!องจัดการให!ความเสี่ยงนี้ไปอยู,นอกเง่ือนไขของการ
ปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้ คือ การหยุดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีก,อให!เกิด
ความสามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได! ในกรณีนี้มีทางเลือกคือ ต!องจัดการให!ความเสี่ยงนี้ไปยู,นอกเง่ือนไขของ
การปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้ คือ การหยุดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีก,อให!เกิด
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ความเสี่ยงนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค4ในการดําเนินธุรกิจ หรือการออกแบบกระบวนการทํางาน 
รวมไปถึงระบบและเครื่องมือใหม, 
  5.2 กิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง (Control Activities)  
   1. การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการ แก!ไข/ลด/ป@องกันความเสี่ยง  
การกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงให!อยู,ในระดับท่ียอมรับได!นั้นต!อง
พิจารณาถึงค,าใช!จ,ายหรือต!นทุนในการจัดให!มีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการดังกล,าว เปรียบเทียบกับประโยชน4
ท่ีจะได!รับจากมาตรการหรือแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนั้นว,า คุ!มค,าหรือไม, โดยมีเป@าหมาย 3 ประการ 
คือ 
    1) เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ  
    2) เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 
    3) เพ่ือเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ4ท่ีจะเกิดข้ึนของความเสี่ยงให!เป7นไปในรูปแบบท่ี  
องค4กรหรือหน,วยงานต!องการหรือยอมรับได! 
   2. การประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดังกล,าว เม่ือได! 
ดําเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงดังกล,าวแล!วนั้น ผู!ประเมิน
จะต!องประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือทบทวนว,ามาตรการดังกล,าว มีความพึงพอใจท่ีจะสามารถควบคุมหรือ
จัดการลดระดับความเสี่ยงให!อยู,ในระดับท่ีสามารถยอมรับได!หรือไม, และยังมีความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู,หลัง
การควบคุมอีกเท,าไรท่ีจะต!องนํามาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสามารถประเมินผลของมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการท่ีควบคุมนั้น ดังตารางต,อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ตารางประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยู,ในปAจจุบัน 
 

ผลการควบคุมท่ีมีในปpจจุบัน คําอธิบาย 

ดี 
การควบคุมในปAจจุบันเพียงพอแล!ว สามารถป@องกันไม,ให!
เกิดความเสี่ยงได! 

ปานกลาง 
การควบคุมในปAจจุบันส,วนใหญ,สามารถป@องกันได! โดยยัง
มีบางจุดท่ียังไม,สามารถป@องกันได! 

ไม,ดี 
การควบคุมในปAจจุบันยังไม,เพียงพอ ยังคงมีโอกาสท่ีจะมี
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได!อยู,ตลอดเวลา 

  
 ข้ันตอนท่ี 6 การรายงานผลการจัดการความเส่ียง 
 เป7นการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ท่ีได! 
ดําเนินการท้ังหมดตามลําดับให!ฝUายบริหารรับทราบ และให!ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 จะต!องมีการรายงานและติดตามผลเป7นระยะ เพ่ือให!เกิดความม่ันใจว,าได!มีการดําเนินงานไปอย,าง
ถูกต!องและเหมาะสม โดยมีเป@าหมายในการติดตามผล คือ เป7นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ
วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีได!มีการดําเนินการไปแล!วว,าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค4ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม, โดยหน,วยงานต!องสอบทานดูว,าวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให!ดําเนินการต,อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และ
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นําผลการติดตามไปรายงานให!คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบตามแบบรายงานต,าง ๆ โดยการ
ติดตามผลใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามผลเป1นรายครั้ง (Separate Monitoring) สําหรับปDงบประมาณ 2563 
กําหนดให!หน,วยงานท่ีเป7นผู!รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานตามแบบรายงาน 
และรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 
   ครั้งท่ี 1 ข!อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (รายงานภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป) 
   ครั้งท่ี 2 ข!อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 (รายงานภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป) 
  2. การติดตามผลในระหว2างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป7นการติดตามท่ีรวมอยู,
ในการดําเนินงานต,าง ๆ ตามปกติของหน,วยงาน สําหรับหน,วยงานท่ีไม,ได!เป7นผู!รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หากพบปAจจัยเสี่ยงข้ึนระหว,างดําเนินการให!รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความ
เสี่ยงท่ีพบใหม, โดยจัดทํารายงาน (ตามแบบรายงานท่ี 2) ทันทีเม่ือพบความเสี่ยงต,อฝUายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือแจ!งให!คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบเพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงต,อไป 
 ลักษณะการประเมินผลของการประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
  1. การประเมินผลตามตัวชี้วัดการประเมินผลลัพธ4ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ “ร!อยละ
เฉลี่ยถ,วงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง” 
  2. การจัดทํารายงานการประเมินผล ฝUายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
จะต!องทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปDต,อคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 เพ่ือให!ม่ันใจว,าองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป7นไปอย,างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต!อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได!จริงและอยู,ใน
ระดับท่ียอมรับได! หรือต!องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให!ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู,หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู,ในระดับท่ียอมรับได! และให!องค4กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย,างต,อเนื่องจน
เป7นวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 
  
 ข้ันตอนท่ี 7 การติดตามและประเมินผล 
  เป7นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปDต,อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให!ม่ันใจว,าองค4กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป7นไปอย,างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต!อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ท่ีเกิดข้ึนได!จริงและอยู,ในระดับท่ียอมรับได! หรือต!องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให!ความ
เสี่ยงท่ียังเหลืออยู,หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู,ในระดับท่ียอมรับได! และให!องค4กรมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย,างต,อเนื่อง 
 
 ข้ันตอนท่ี 8 ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  เป7นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนา
ระบบให!ดียิ่งข้ึน นอกจากนี้การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป7นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว
การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ให!ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงโดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป7น
ประจําทุกปD 
  การส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการความเส่ียง ภายในองค4กรท่ีมีประสิทธิภาพจะช,วยป@องกัน
ความเสี่ยงต,าง ๆ ไม,ให!เกิดข้ึน หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต,าง ๆ ลงได! ปAจจัยสําคัญคือ ผู!บริหารต!องมี
ส,วนสําคัญในการกําหนดนโยบายและผลักดันให!เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค4กร รวมท้ังเจ!าหน!าท่ี
ทุกคนจะต!องมีส,วนร,วมในการนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปเป7นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ของหน,วยงาน นอกจากนี้ช,องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิจะช,วยให!บุคลากรสามารถสื่อสารข!อมูลท่ีเก่ียวข!องกับ
ความเสี่ยงท้ังในระหว,างหน,วยงาน กระบวนการทํางาน และหน,วยงานต,าง ๆ ได!เป7นอย,างดี ดังนั้น เพ่ือให!เกิด
การผลักดันการนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปDงบประมาณ 2563 ไปสู,การปฏิบัติอย,างมี
ประสิทธิภาพ องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 จึงได!กําหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ัวท้ังองค4กรในระยะเริ่มแรก โดยการนําเสนอผู!บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบให!นําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการ หลังจากนั้นจึงแจ!งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให!ทุกหน,วยงานถือปฏิบัติ นําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและสรุปสาระสําคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให!ทุกหน,วยงานถือปฏิบัติ และ
นําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปสาระสําคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบโปรแกรมช,วย
นําเสนอ (Power Point) ลงเว็บไซต4 เพ่ือให!เจ!าหน!าท่ีทุกระดับได!มีโอกาสศึกษาและทําความเข!าใจเพ่ิมเติมด!วย 
ท้ังนี้ ในปDงบประมาณต,อไป แนวทางการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค4กรจะมีช,องทางการ
สื่อสารมากข้ึน เพ่ือช,วยให!บุคลากรสามารถสื่อสารข!อมูลท่ีเก่ียวข!องกับความเสี่ยงท้ังในระหว,างหน,วยงาน 
กระบวนการทํางาน และหน,วยงานต,าง ๆ ได!ดียิ่งข้ึนต,อไป 
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บทที่ 4 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 แนวทางการจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีข้ันตอนในการดําเนินการสรุปได!ดังนี้ 
 1. กําหนดวัตถุประสงค� คือ กําหนดผู!รับผิดชอบและแต,งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาภาพรวมของ 
องค4กร กําหนดวัตถุประสงค4การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ังคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ีรองรับในแต,ละ
ประเด็นยุทธศาสตร4 เพ่ือนํามาจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. การระบุความเส่ียง (Event identification) คือ การระบุปAจจัยเสี่ยงของแต,ละกิจกรรมโดย 
วิเคราะห4จากสถานการณ4ในอนาคตท่ีอาจส,งผลให!กิจกรรมนั้นไม,สามารถบรรลุผลได! หรือสถานการณ4ในอนาคต
ท่ีอาจจะส,งผลต,อการดําเนินการท่ีไม,เป7นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข!อ รวมท้ังระบุประเภทของปAจจัยเสี่ยง 
4 ประเภท ได!แก, ความเสี่ยงด!านกลยุทธ4 (Strategic Risk) ความเสี่ยงด!านการปฏิบัติงาน  (Operational Risk) 
ความเสี่ยงด!านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด!านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 
ตามแบบฟอร4ม RM 1 แบบฟอร4มระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ 
 3. ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการ 
ความเสี่ยงปAจจุบัน การวิเคราะห4โอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการจัดระดับของความเสี่ยง เพ่ือนํา
ผลท่ีได!มาพิจารณาความสัมพันธ4ระหว,างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทําการคํานวณระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงด!วยสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
  
 
ตัวอย,าง 
 ระดับโอกาสของความเสี่ยง คือ 1 และระดับผลการกระทบ คือ 4 
 ดังนั้น ระดับความรุนแรง คือ 1 x 4 = 4 
 
 โดยข้ันตอนนี้จะเป7นการประเมินระดับความรุนแรงท่ีได!จากการคํานวณมาเปรียบเทียบกับระดับ
ความรุนแรงท่ียอมรับได! ซ่ึงองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 ได!กําหนดระดับความรุนแรงท่ียอมรับได!เป7น 
2 ระดับตามประเภทของปAจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 ปpจจัยเส่ียงจากภายใน กําหนดระดับความรุนแรงท่ียอมรับได!อยู,ท่ีระดับ น!อยกว,าหรือเท,ากับ 9 
 ปpจจัยเส่ียงจากภายนอก กําหนดระดับความรุนแรงท่ียอมรับได!อยู,ท่ีระดับน!อยกว,าหรือเท,ากับ 16 
รวมท้ังนําผลการประเมินมากําหนดเป7นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร4ม RM 2 แบบฟอร4มแผนภูมิความเสี่ยง
และทําการประเมินและกําหนดกลยุทธ4ในการจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM 3 แบบฟอร4มการประเมินและ
กําหนดกลยุทธ4ในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปDงบประมาณ เสนอต,อ
นายกองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน รวมท้ังนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน
เผยแพร,ในเว็บไซต4ของหน,วยงาน  
 4. การจัดการความเส่ียง (Risk Response) คือ การนําปAจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความสูงและความ 
สูงมาก มาวิเคราะห4เพ่ือกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู!รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาแล!ว
เสร็จตามแบบฟอร4ม RM 4 แบบฟอร4มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ระดับความรุนแรง  =  โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ4  X  ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย 
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 5. การติดตามความก!าวหน!าและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
คือ การแจ!งให!หน,วยงานท่ีเก่ียวข!องจัดทําข!อมูลรายงานความก!าวหน!าของผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือรวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวม เสนอต,อนายกองค4การบริหาร
ส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4  
 
4.2 แผนบริหารจัดการความเส่ียงองค�การบริหารส2วนจังหวัดกาฬสินธุ� ปDงบประมาณ พ.ศ.2563 
 องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4ได!จัดให!มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  และคณะกรรมการได!ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข!องในการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภาพรวมขององค4กร ความหมายของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แนวทางการคัดเลือกโครงการ ความสําคัญ ความจําเป7นท่ีจะต!องจัดทําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค4กร 
 เม่ือคณะกรรมการได!ศึกษาข!อมูลแล!ว จึงได!กําหนดวัตถุประสงค4และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
นํามาจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยองค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4มีส,วนราชการท้ังหมด 8 กอง 
ซ่ึงมีการดําเนินโครงการกิจกรรมครอบคลุมท้ัง 6 ยุทธศาสตร4ขององค4กร  ซ่ึงในการคัดเลือกโครงการ ได!ใช!
หลักเกณฑ4ประกอบการพิจารณา 2 เรื่องคือ ความสอดคล!องกับ ผู!รับบริการ/ผู!มีส,วนได!ส,วนเสีย และจํานวน
งบประมาณมาเป7นปAจจัยในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกโครงการท่ีจะนํามาจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ซ่ึงจากการพิจารณาและได!มีการคัดเลือกโครงการ โดยให!ส,วนราชการท้ัง 8 กอง จะต!องมีโครงการ/กิจกรรม 
ไม,น!อยกว,ากองละ 1 โครงการ   
 หลังจากได!โครงการแล!ว จึงนําโครงการดังกล,าวมาวิเคราะห4และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค4การบริหารส,วนจังหวัดกาฬสินธุ4 ปDงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต,อไปนี้  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะนํามาจัดทําแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร$ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล(องกับ

ผู(รับบริการ/ผู(มีส�วนได(
ส�วนเสีย (a) 

งบประมาณที่
ได(รับ (b) 

(a) x (b) 

1. สํานักปลัด อบจ. 

 

การพัฒนาองค�กรและพัฒนา
การศึกษาท�องถิ่น 

โครงการฝ$กอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู�บริหาร พนักงาน 
ลูกจ�างประจํา และพนักงาน
จ�างประจําป+ 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1   

2 กลุ1มขึ้นไป) 

1 
1,000,000  

บาท 

3 

2. กองกิจการสภา อบจ. การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค�การบริหารส1วน
จังหวัดและสมาชิกสภา
องค�การบริหารส1วนจังหวัด
กาฬสินธุ� ประจําป+ 2563 

1. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 
2. ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 
3. ความเสี่ยงด�านการเงิน 
4. ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1   

2 กลุ1มขึ้นไป) 

1 
20,000,000 

บาท 

3 

3. กองแผนและ
งบประมาณ 

การพัฒนาองค�กรและพัฒนา
การศึกษาท�องถิ่น 

โครงติดตามประเมินผล
โครงการตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ1าย
ประจําป+ 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1   

2 กลุ1มขึ้นไป) 

1 
200,000.-

บาท 

3 

 

แบบ RM 1 
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หน�วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร$ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล(องกับ

ผู(รับบริการ/ผู(มีส�วนได(
ส�วนเสีย (a) 

งบประมาณทีไ่ด(รับ 
(b) 

(a) x (b) 

4. กองคลัง การพัฒนาองค�กรและ
พัฒนาการศึกษาท�องถิ่น 

โครงการฝ$กอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร� (E-laas) 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1มขึ้นไป) 

1 
250,000.- 

บาท 

3 

5. กองช1าง การพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐาน 

งานก1อสร�างโครงสร�างพื้นฐาน
ตามข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ1ายประจําป+ 2563 จํานวน 
332 โครงการ 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1มขึ้นไป) 

3 
223,659,000.- 

บาท 

9 

6. กองพัสดุและทรัพย�สนิ การพัฒนาองค�กรและ
พัฒนาการศึกษาท�องถิ่น 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได� องค�การบริหาร
ส1วนจังหวัดกาฬสนิธุ� ประจําป+ 
2563 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1มขึ้นไป) 

1 
100,000.- 

บาท 

3 

7. กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 

การพัฒนาองค�กรและ
พัฒนาการศึกษาท�องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1มขึ้นไป) 

1 
3,000,000.- 

บาท 

3 
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หน�วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร$ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล(องกับ

ผู(รับบริการ/ผู(มีส�วนได(
ส�วนเสีย(a) 

งบประมาณทีไ่ด(รับ 
(b) 

(a) x (b) 

8. กองส1งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
 
 

โครงการพัฒนาส1งเสริมกลุ1ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสนิธุ� 
 

ความเสี่ยงด�านกล
ยุทธ� 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 

1 
100,000.-    

บาท 

3 

 2. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปQองกันและแก�ไขปRญหา
การมีเพศสัมพันธ�ก1อนวัยอันควร 
และตั้งครรภ�ในวัยรุ1น 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 

1 
250,000.-    

บาท 

3 

 3. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมเยาวชนรู�รัก
สามัคคี นาํความดีพัฒนาท�องถิ่น 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 

1 
300,000.-    

บาท 

3 

 4. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ�ของที่ระลึกจังหวัด
กาฬสินธุ� 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 

1 
200,000.-    

บาท 

3 

 5. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส1งเสริมการทํา
การเกษตรด�วยระบบอินทรีย� 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 
 

1 
300,000.-    

บาท 

3 
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หน�วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร$ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล(องกับ

ผู(รับบริการ/ผู(มีส�วนได(
ส�วนเสีย(a) 

งบประมาณทีไ่ด(รับ 
(b) 

(a) x (b) 

 6. การส1งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปRญญาท�องถิ่น 

โครงการส1งเสริมการเรียนรู� สู1
คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(ไม1มีความเกี่ยวข�องกับ
ผู�มีส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1 

2 กลุ1มขึ้นไป) 
 

1 
300,000.-    

บาท 

3 

 7. ยุทธศาสตร�การพัฒนา
คนและสงัคมที่มีคุณภาพ 

ค1าปTวยการสาํหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู1บ�าน 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 
 

3 
220,929,000.-

บาท 

9 

 8. ยุทธศาสตร�การพัฒนา
คนและสงัคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู�สูงอายุจงัหวัดกาฬสนิธุ� 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 
 

1 
500,000.-    

บาท 

3 

 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนา
คนและสงัคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต�นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ� (Young Smart 
Farmer) 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 
 
 

1 
300,000.-    

บาท 

3 
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หน�วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร$ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล(องกับ

ผู(รับบริการ/ผู(มีส�วนได(
ส�วนเสีย(a) 

งบประมาณทีไ่ด(รับ 
(b) 

(a) x (b) 

 10. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
จังหวัดกาฬสนิธุ� 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 
 

1 
500,000.-    

บาท 

3 

 11. ยุทธศาสตร�การ
ส1งเสริมพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปRญญาท�องถิ่น 

โครงการอบรมด�านแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรตาม 

ความเสี่ยงด�านการ
ดําเนินการ 

3 
(มีความเกี่ยวข�องกับผู�มี
ส1วนได�ส1วนเสียตั้งแต1  

2 กลุ1ม ขึ้นไป) 
 

1 
300,000.-     

บาท 

3 
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ส�วนราชการ : สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
โครงการฝ�กอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู&บริหาร พนักงาน ลูกจ&างประจํา และพนักงานจ&าง 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1. คําสั่งแต�งตั้ง
คณะทํางาน 

   เจ�าหน�าที่
รับผิดชอบและ
ปฏิบัติตามที่
ได�รับมอบหมาย 
 

      

2. ประสานงาน
กับส�วนที่
เกี่ยวข�อง 

          

3. สรปุรายงาน
ผลการดําเนิน
โครงการ 

     ผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะ
ป0ญหาข�อขัดข�อง 

    

 
 
 
 
 

แบบ RM 1/2 
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กองกิจการสภา องค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� 

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� ประจําป;   2563 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ องค�ประกอบ 

 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 

1. ขั้นตอนและ
กระบวนการ
วางแผนดําเนิน 
การของศูนย4
อํานวยการการ
เลือกตั้ง ฯ 
 

อาจไม�บรรลุ
วัตถุประสงค4
และเป7าหมาย
ของแผนการ
ปฏิบัติการ
ตามที่กําหนด
ไว� 
 

การกําหนด
ขั้นตอน และ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานอาจ
เกิดป0ญหาหรือ
ข�อผิดพลาดใน
ด�านเทคนิค
วิธีการและ 
เครื่องมือบริหาร
จัดการ 
งบประมาณ  
บุคลากร เวลา 
และสถานที่
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 

ไม�สามารถ
ดําเนินการได�
ภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 
หรือเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ ที่
ทําให�ขาดความ
เชื่อมั่นและ
ไว�วางใจจาก
ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีส�วนได�เสีย 

การขาดความ
รับผิดชอบ และ
การแสดงถึงความ
ความสํานึกในการ
รับผิดชอบของ
บุคลากรหรือ
ผู�ปฏิบัติงานต�อผล
ของป0ญหาที่
เกิดขึ้น 
 

อาจไม�ได�
ดําเนินการ
ทั้งหมดหรือ
บางส�วนในการ
เป>ดเผยและการ
เข�าถึงข�อมูล
ข�าวสารอันไม�
ต�องห�ามตาม
กฎหมายหรือ
กระบวนการ
ดําเนินการได�
อย�างเสรี ของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีส�วนได�เสีย 

อาจไม�มีการเป>ด
โอกาสให�มีการ
เข�าถึงการมีส�วน
ร�วมในกระบวน 
การต�าง ๆ ในการ
ดําเนินการของ
ประชาชน /
ผู�รับบริการ หรือ 
ผู�มีส�วนได�เสีย ใน
ขั้นตอนของ 
-กระบวนการรบัรู� 
-กระบวนการ
ตัดสินใจ              
-กระบวนการ
เสนอแนะและ/
หรือแนวทางแก�ไข
ป0ญหา 
-กระบวนการ      
ดําเนินการ 
 

อาจจะไม�ได�มี
การถ�ายโอน 
หรือกระจาย
อํานาจการ
ตัดสินใจในบาง
ภารกิจหรือบาง
กรณีให�แก�
บุคลากร หรือผู�
ร�วมดําเนิน
โครงการ หรือ
กิจกรรม 

 

การบังคับใช� 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
หรือข�อบังคับ
ที่ไม�เปBนธรรม 
มีการเลือก
ปฏิบัติ และไม�
คํานึงถึงสิทธิ
เสรภีาพของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วนได�
เสีย 

 กระบวนการ
ดําเนินการ
ทุกขั้นตอน
ไม�ได�รับ
ฉันทามติ 
หรือ
ข�อตกลง
ร�วมกันของ
ทุกกลุ�ม ทุก
ภาคส�วน  
เช�น 
-กลุ�มผู�ร�วม
ดําเนินการ 
-กลุ�ม
ประชาชน 
หรือผู�รบั 
บริการ 
-ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสยี 
 

แบบ RM 1/2 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1.1. การจัดเตรยีม 
และการใช�งานวัสด-ุ 
อุปกรณ4ทรัพยากร
หรือเครื่องมือ
ปฏิบัติงาน 
 
 

วัสดุ อุปกรณ4อัน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
อาจไม�ครบถ�วน 
และเพียงพอทําให�
การปฏิบัตริาชการ
ไม�มีประสิทธิผล 
 
 
 
 

วัสดุ อุปกรณ4อัน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
อาจไม�ครบถ�วน 
และเพียงพอหรือไม�
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให� 
บรรลเุป7าหมายตาม
แผนการปฏิบัติ
ราชการ 

วัสดุ อุปกรณ4อัน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
อาจไม�ครบถ�วน 
และเพียงพอไม�
สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานให�
บรรลเุป7าหมายตาม
กําหนดเวลาของ
แผนการปฏิบัติ
ราชการ 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความ
โปร�งใส 

มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1.2 การ
วางแผนด�าน
บุคลากร 
 
 
 
 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ไม�
สามารถปฏิบัติ
หน�าที่ได�บรรลุผล 
และวัตถุประสงค4
ที่กําหนดไว�  
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ไม�
มีประสิทธิภาพ
เพียงพอสามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ได�
บรรลุ
วัตถุประสงค4ที่
กําหนดไว�  
 
 
 
 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ไม�
สามารถปฏิบัติ
หน�าที่ได�ตอบ  
สนองความ
ต�องการของ
ประชาชน 
ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีส�วนได�เสีย
ตามวัตถุ 
ประสงค4ที่
กําหนดไว�  

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่
ขาดความ
รับผิดชอบ และ
การแสดงถึง
ความความ
สํานึกในการ
รับผิดชอบต�อผล
ของป0ญหาที่
เกิดขึ้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ไม�
ไม�ได�รับโอกาส
ให�มีการเข�าถึง
การมีส�วนร�วมใน
กระบวนการ   
ต�าง ๆ ในการ
ดําเนินการใน
ขั้นตอนของ 
-กระบวนการ
รับรู� 
-กระบวนการ
ตัดสินใจ 
-กระบวนการ
เสนอ และ/หรือ
แนวทางแก�ไข
ป0ญหา 
-กระบวนการ 
พัฒนา การ
ดําเนินการ 
 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ไม�
มีอํานาจการ
ตัดสินใจในบาง
ภารกิจบางกรณี
ที่สามารถปฏิบัติ
หน�าที่ได�ทํา
ให�ผลการ
ปฏิบัติการไม�
บรรลุ
วัตถุประสงค4ที่
กําหนดไว�  

 
 
 
 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ ใช� 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับที่ไม�
เปBนธรรม มีการ
เลือกปฏิบัติ 
และไม�คํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือ
หรือผู�มสี�วนได�
เสีย หรือขาด
ความรู� ความ
เข�าใจที่ดีในข�อ
ระเบียบ
กฎหมายต�าง ๆ 

บุคลากรที่
ได�รับคําสั่ง
แต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่
ให�บริการที่ไม�
เท�าเทียมกัน
แก�ประชาชน 
ผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วนได�
เสีย อาจเกิด
จากการ
แบ�งแยกด�าน  
เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ
สภาพ ถิ่น
กําเนิด สภาพ
ทางกาย
สถานะทาง
การเมือง 
เศรษฐกิจ 
สังคม 
การศึกษา 
ฯลฯ  

บุคลากรที่
ได�รับคําสั่ง
แต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่
ไม�ได�รับโอกาส
ให�มีส�วนร�วม
ในการแสดง
ฉันทามติ หรือ
ข�อตกลง
ร�วมกัน         
ใน
กระบวนการ  
ต�าง ๆ ใน
ขั้นตอนของ     
-กระบวนการ
รับรู�              
-กระบวนการ
ตัดสินใจ         
- กระบวนการ
พัฒนาการ
ดําเนินการ 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1.3 งบ 
ประมาณ 
 

อาจไม�เพียงพอ
ต�อการดําเนิน 
การให�บรรลุ
วัตถุประสงค4
และเป7าหมาย
ของแผนการ
ปฏิบัติการตาม
สมควร 

งบประมาณที่
ได�รับมาอาจเกิด
การผิดพลาดใน
ด�าน เทคนิค 
บริหารจัดการ 
งบประมาณใน
การดําเนินการ 

งบประมาณที่
ได�รับมา ไม�
สามารถใช�จ�าย 
ดําเนินการได�
ภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 
หรือเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ ที่
ทําให�ขาดความ
เชื่อมั่นและ
ไว�วางใจจาก
ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีส�วนได�เสีย 
 

การขาดความ
รับผิดชอบ และ
การแสดงถึงความ
ความสํานึกในการ
รับผิดชอบในการ
ใช�จ�ายงบประมาณ
ที่ได�รับมาของ
บุคลากรหรือ
ผู�ปฏิบัติงานส�งผล
ให�เกิดป0ญหาต�อ
ภารกิจ 

 
 

การใช�จ�าย
งบประมาณไม�มี 
การเป>ดเผยและการ
เข�าถึงข�อมูลข�าวสาร
อันไม�ต�องห�ามตาม
กฎหมาย หรือ
กระบวนการ
ดําเนินการ ได�อย�าง
เสรี ของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือผู�มี
ส�วนได�เสียและ 
อาจไม�ได�ดําเนินการ
ทั้งหมดหรือบางส�วน
ในการเข�าถึงข�อมูล
ของการใช�จ�าย
งบประมาณในการ
ดําเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจจะไม�ได�มี
การถ�ายโอน 
หรือกระจาย
อํานาจการ
ตัดสินใจ ในบาง
ภารกิจบางกรณี
ในการใช�จ�าย
งบประมาณ
ให�แก�บุคลากร 
หรือผู�ร�วม
ดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรม 

งบประมาณที่
ได�รับอาจใช� 
ไม�ถูกต�อง
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
หรือ บุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน
ขาดความรู� 
ความเข�าใจที่ดี
ในข�อระเบียบ
กฎหมายต�างๆ 
ที่เกี่ยวข�อง 
 

การใช�จ�าย
งบประมาณ
เพื่อการ
ให�บริการที่ไม�
เท�าเทียมกัน
แก� ประชาชน 
ผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วนได�
เสีย อาจเกิด
จากการ
แบ�งแยกด�าน  
-เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ
สภาพ  
ถิ่นกําเนิด 
สภาพทางกาย
สถานะทาง
การเมือง 
เศรษฐกิจ 
สังคม 
การศึกษา 
ฯลฯ 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

ความ
โปร�งใส 

มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น 
ฉันทามติ 

1.4 การกําหนด
ระยะเวลาของ
การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
  
 

ระยะเวลาใน
การดําเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ 
ของโครงการไม� 
เปBนไปตามที่
กําหนดไว�ใน
แผนการ 
ดําเนินการ 
 
 

การกําหนด 
ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ
โครงการไม�มี
ประสิทธิภาพทํา
ให�การดําเนินการ
ไม�เปBนไป ตาม
วัตถุประสงค4 
 
 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม  
ต�าง ๆ ของโครงการ
ไม�เปBนไปตามที่
กําหนดไว�ใน
แผนการ หรือเกิด
จากสาเหตุอื่น ๆ ที่
ทําให�ขาดความ
เชื่อมั่นและไว�วางใจ
จากผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วนได�เสีย 

  
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรที่ได�รบั
คําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ และ
ผู�รับบริการ หรือผู�
มีส�วนได�เสีย  
ไม�ได�รับโอกาสให�
มีส�วนร�วมใน
กระบวนการ
กําหนดระยะเวลา
ในกระบวนการ
และขั้นตอนต�าง ๆ 
ในการดําเนินการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาใน
การดําเนิน
กิจกรรม   
ต�าง ๆ ของ
โครงการอาจ
ไม�ทัน  หรือ
ล�วงเลยระยะ 
เวลาตามที่
กําหนดไว�ใน
ระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 

 บุคลากรที่ได�รบัคําสั่ง
แต�งตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่หรือประชาชน
ผู�รับบริการหรือผู�มี
ส�วนได�เสียไม�ได�รับ
โอกาสให�มสี�วนร�วมใน
การแสดงฉันทามติ
หรือข�อตกลงร�วมกัน
ในการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการ
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนหรือ
กระบวนการต�าง ๆ  
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

ความ
โปร�งใส 

มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอ
ภาค 

การ
มุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1.5 การกําหนด
สถานที่ในการ
ดําเนินการ 

 

 

สถานที่ที่กําหนด
ไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ 
ตามโครงการไม� 
เปBนไปตามที่
กําหนดไว�ทําให�
การปฏิบัติงานไม�มี
ประสิทธิผล 

 

 การกําหนด 
สถานที่ในการ
ดําเนินกิจกรรม
ต�าง ๆ ของ
โครงการไม�มี
ประสิทธิภาพ
หรือไม�เหมาะสม 
ทําให�การ
ดําเนินการไม�
เปBนไป ตาม
วัตถุประสงค4โดย
อาจจะเกิดจาก
การกระทําของ
มนุษย4 ภัย
ธรรมชาติ หรือ
จากเหตุอื่น ๆ 

 สถานที่ที่กําหนด
ไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ 
ตามโครงการไม� 
เปBนไปตามที่
กําหนดไว�กําหนด
ไว�ในแผนการ 
หรือเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ ที่ทํา
ให�ขาดความ
เชื่อมั่นและ
ไว�วางใจจาก
ผู�รับบริการ หรือผู�
มีส�วนได�เสีย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจไม�มีการเป>ด
โอกาสให�มีการเข�าถึง
การมีส�วนร�วมใน
กระบวนการต�าง ๆ ใน
การกําหนดสถานที่
ดําเนินการของ
ประชาชน /
ผู�รับบริการ หรือ ผู�มี
ส�วนได�เสีย ในขั้นตอน
ของ                     
-กระบวนการรบัรู�          
-กระบวนการตดัสินใจ 
-กระบวนการเสนอ 
และแนวทางแก�ไข
ป0ญหากระบวนการ 
พัฒนา การดําเนินการ 

 สถานที่ที่กําหนด
ไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ 
ตามโครงการไม�
เปBนไปตามที่
กําหนดไว�อาจจะ
ไม�ได�มีการถ�าย
โอน หรือกระจาย
อํานาจการ
ตัดสินใจในการ
กําหนดสถานที่  
ในบางภารกิจบาง
กรณีให�แก�
บุคลากร หรือผู�
ร�วมดําเนิน
โครงการ หรือ
กิจกรรม 

 สถานที่ที่กําหนดไว�
เพื่อดําเนินกิจกรรม
ต�าง ๆ ตามโครงการ
ไม�เปBนไปตามที่
กําหนดไว�ตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือข�อบังคับและไม�
เปBนธรรม มีการเลือก
ปฏิบัติ และไม�คํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือหรือผู�
มีส�วนได�เสีย 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอ
ภาค 

การมุ�งเน&น  
ฉันทามติ 

1.6 พิจารณา
ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะ
นํามาใช� 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
นํามาใช�งานไม�มี
ความเหมาะสม     
ทําให�ไม�มี
ประสิทธิผลอาจ
ทําให�ไม�สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค4
ของโครงการได� 
 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
นํามาใช�งานไม�มี
ความเหมาะสมไม� 
มีประสิทธิผลอาจ 
ทําให�ไม�สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค4
ของโครงการได� 
โดยอาจจะเกิด
จากการกระทํา
ของมนุษย4 ภัย
ธรรมชาติ หรือ
จากเหตุอื่น ๆ 
 
 
  

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
นํามาใช�งานไม�มี
ความเหมาะสม
หรืออาจล�าสมัย 
อาจทําให�ไม�
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค4ของ
โครงการได� มี
ความล�าช�า 
เทคโนโลยีไม� 
เปBนไปตามที่ 
กําหนดไว�ใน
แผนการ หรือเกิด
จากสาเหตุอื่น ๆ 
ที่ทําให�ขาดความ
เชื่อมั่นและ
ไว�วางใจจาก
ผู�รับบริการ หรือผู�
มีส�วนได�เสีย 
 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
นํามาใช�งาน  
ไม�มีการเป>ดเผย
และการเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสารอัน
ไม�ต�องห�ามตาม
กฎหมายหรือ
กระบวนการ
ดําเนินการได�อย�าง
เสรีของประชาชน 
/ ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีส�วนได�เสีย 
อาจไม�ได�
ดําเนินการทั้งหมด
หรือบางส�วนใน
การเข�าถึงข�อมูล
ของการใช�
เทคโนโลยีในการ
ดําเนินการ 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใช�งานไม�มีความ
เหมาะสมไม�มี
ประสิทธิผลอาจทําให�ไม�
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค4ของ
โครงการได� 
อาจไม�มีการเป>ดโอกาส
ให�มีการเข�าถึงการมีส�วน
ร�วมในกระบวนการ  
ต�าง ๆ ในการกําหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะใช�ดําเนินการของ
ประชาชน /ผู�รับบริการ 
หรือ ผู�มสี�วนได�เสยีใน
ขั้นตอนของ 
-กระบวนการรบัรู� 
-กระบวนการตดัสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และ
แนวทางแก�ไขป0ญหา 
-กระบวนการพัฒนา 
การดําเนินการ 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
นํามาใช�งานไม� 
มีความ
เหมาะสมหรือ
ถูกต�องตาม  
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
หรือข�อบังคับ
ไม�เปBนธรรมมี
การเลือก
ปฏิบัติ และไม�
คํานึงถึงสิทธิ
เสรภีาพของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ 
หรือหรือผู�มี
ส�วนได�เสีย 
 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
นํามาใช�งานไม� 
มีความ
เหมาะสม 
ไม�ได�รับการ
ยอมรับจากผู�มี
ส�วนเกี่ยวข�อง
หรือ
ผู�ปฏิบัติงาน
จากทุกฝMาย 
ทําให� ไม�มี
ประสิทธิผล 
อาจทําให�ไม�
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค4
ของโครงการ
ได� 
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   กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอ
ภาค 

การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

2. ขั้นตอน
การประสาน 
งาน        
2.1 การ
ประสานงาน
ภายในองค4กร
2.2 การ
ประสานงาน
ภายนอก
องค4กร 
 

ผลของการ
ประสานงาน
อาจทําให�ไม�
บรรลุ
วัตถุประสงค4
และเป7าหมาย
ของแผนการ
ปฏิบัติการ
ตามสมควร 

 

การกําหนด
ขั้นตอน และ
กระบวนการ
ประสานงาน
อาจเกิดการ
ผิดพลาดในด�าน 
ข�อมูล เทคนิค 
เครื่องมือบริหาร
จัดการ 
งบประมาณ  
บุคลากร เวลา 
และสถานที่
ดําเนินการหรือ
จากสาเหตุอื่น ๆ 

ไม�สามารถ
ดําเนินการ
ประสานงานได�
ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด หรือเกิด
จากสาเหตุอื่น ๆ 
ที่ทําให�ขาด
ความเชื่อมั่น
และไว�วางใจ
จากผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วนได�
เสีย 
 

การขาดความ
รับผิดชอบ 
และการแสดง
ถึงความความ
สํานึกในการ
รับผิดชอบใน
การ
ประสานงาน
ของบุคลากร
หรือ
ผู�ปฏิบัติงาน
ต�อผลของ
ป0ญหาที่
เกิดขึ้น 

การประสานงานอาจ
ไม�ได�ดําเนินการทั้งหมด
หรือบางส�วนในการ
เป>ดเผยและการเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสารอันไม�
ต�องห�ามตามกฎหมาย
หรือกระบวนการ
ดําเนินการได�อย�างเสรี 
ของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือผู�มสี�วน
ได�เสีย 

อาจไม�มีการเป>ด
โอกาสให�มีการ
เข�าถึงการมีส�วนร�วม
ในกระบวนการ
ประสาน งานต�าง ๆ 
ในการดําเนินการ
ของประชาชน /
ผู�รับบริการ หรือผู�มี
ส�วนได�เสียใน
ขั้นตอนของ                     
-กระบวนการรบัรู� 
-กระบวนการ
ตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ 
และแนวทางแก�ไข
ป0ญหา 
-กระบวนการพัฒนา 
การดําเนินการ 

ในขั้นตอนการ
ประสานงาน
อาจจะไม�ได�มี
การถ�ายโอน 
หรือกระจาย
อํานาจการ
ตัดสินใจในบาง
ภารกิจหรือบาง
กรณีให�แก�
บุคลากรหรือผู�
ร�วมดําเนิน
โครงการหรือ
กิจกรรม 

ในกระบวน 
การประสาน 
งานมีการ
บังคับใช� 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
หรือข�อบังคับ
ที่ไม�เปBนธรรม 
มีการเลือก
ปฏิบัติ และไม�
คํานึงถึงสิทธิ
เสรภีาพของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ 
หรือหรือผู�มี
ส�วนได�เสีย 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค�ประกอบ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น  
ฉันทามติ 

3.ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ 
ติดตามผล /
ประเมินผล และ
การรายงานผล
การดําเนินการ 
ดังนี้           
3.1 ตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
แบบ Real 
time 

การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
อาจไม�บรรลุ
วัตถุประสงค4 
และเป7าหมาย
ของแผนการ
ปฏิบัติการ
ตามที่กําหนด
ไว� 

การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
เกิดการ
ผิดพลาดใน
ด�าน เทคนิค 
เครื่องมือ
บริหารจัดการ 
งบประมาณ  
บุคลากร เวลา 
และสถานที่
ดําเนินการ
หรือจาก
สาเหตุอื่น ๆ 

การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
ไม�สามารถ
ดําเนินการ
ได�ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด 
หรือเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ 
ที่ทําให�ขาด
ความเชื่อมั่น
และไว�วางใจ
จาก
ผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วน
ได�เสีย 

บุคลากรผู�มี
ส�วนเกี่ยวข�อง
ขาดความ
รับผิดชอบ 
และการแสดง
ถึงความสํานึก
ในการ
รับผิดชอบต�อ
ผลของป0ญหา
ที่เกิดขึ้น 

การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
ไม�ได�
ดําเนินการ
ทั้งหมดหรือ
บางส�วนใน
การเป>ดเผย
และการเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสาร
อันไม�ต�องห�าม
ตามกฎหมาย
หรือ
กระบวนการ
ดําเนินการได�
อย�างเสรี ของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ 
หรือผู�มสี�วนได�
เสีย 

การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผลอาจไม�
มีการเป>ดโอกาส
ให�มีการเข�าถึงการ
มีส�วนร�วมใน
กระบวนการ   
ต�าง ๆ ในการ
ดําเนินการของ
ประชาชน /
ผู�รับบริการหรือผู�
มีส�วนได�เสียใน
ขั้นตอนของ                     
-กระบวนการรบัรู� 
-กระบวนการ
ตัดสินใจ 
-กระบวนการ
เสนอ และ
แนวทางแก�ไข
ป0ญหา                   
-กระบวนการ 
พัฒนา 

กระบวนการ
หรือขั้นตอนใน 
การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
อาจจะไม�ได�มี
การถ�ายโอน 
หรือกระจาย
อํานาจการ
ตัดสินใจ ในการ
รับรู� หรือเสนอ
ข�อมูลในบาง
ภารกิจหรือบาง
กรณีให�แก�
บุคลากร หรือผู�
ร�วมดําเนิน
โครงการ หรือ
กิจกรรม 

ขั้นตอนหรือ
กระบวนการใน
การตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผลไม�
ถูกต�องตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับ มีการ
ดําเนินการที่ไม�
เปBนธรรม มีการ
เลือกปฏิบัติ และ
ไม�คํานึงถึงสิทธิ
เสรภีาพของ
ประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือ
หรือผู�มสี�วนได�เสีย 

การปฏิบัติใน
กระบวนการ
หรือขั้นตอนการ
ตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผลที่ไม�
เท�าเทียมกันแก�
ประชาชน 
ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีส�วนได�เสีย 
อาจเกิดจากการ
แบ�งแยกด�าน  
-เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ
สภาพ ถิ่น
กําเนิด สภาพ
ทางกายสถานะ
ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ฯลฯ 

การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผลในทุก
กระบวนการหรือ 
ทุกขั้นตอนไม�ได�
รับฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงร�วมกัน 
ของทุกกลุ�ม ทุก
ภาคส�วน  เช�น 
-ผู�ปฏิบัติงาน
หรือ ผู�ร�วม
ดําเนินการ 
-ประชาชน หรือ
ผู�รับบริการ 
-ผู�มีส�วนได�เสีย 
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ส�วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ 
โครงการติดตามประเมินผลโครงการตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป; 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1. คําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรม 
การติดตามและ
ประเมินผล  
 

   คณะกรรมการที่
ได�รับการแต�งตั้ง
ในคําสั่งขาด
ประชุมบ�อย 

 มีองค4กรภาค
ประชาชน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
ส�วนราชการ และ ส.
อบจ. เข�ามามสี�วนร�วม
ในการติดตามและ
ประเมินผล 

    

2. ออกติดตาม
ประเมินผลเปBน
รายไตรมาส 

   มีการแต�งตั้งคําสั่ง
อนุกรรมการฯให�
ช�วยปฏิบัติงาน
การติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 
 

     

3. รายงานผล
การติดตามและ
ประเมินผล 
ประจําปU ต�อ
ผู�บริหาร 
 

          

แบบ RM 1/2 
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ส�วนราชการ : กองคลัง 
โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร� (E-laas) 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. มีทีมวิทยากร
บรรยาย 

 วิทยากรมีความรู�
ความชํานาญในการ
ลงระบบมาก การ
ถ�ายทอดเนื้อหา
ถ�ายทอดรวดเร็ว
เกินไป ผู�เข�ารับการ
อบรมเรยีนรู�ไม�ทัน 
 

ยังไม�สามารถ
บรรยายการลง
ระบบได�
ครอบคลมุทุก
ขั้นตอน 

ขาดการประสาน 
งานหลังจากเลิก
การฝVกอบรมและ
ไม�มีการติดตาม
ผลงาน 

 เป>ดโอกาสให�
กลุ�มเป7าหมายได�มี
ส�วนร�วมในการ
เสนอป0ญหาร�วมกัน
ได�ไม�เตม็ที่ 

    

2. ฝVกปฏิบัติด�าน
การลงระบบของ
หน�วยงานผู�เบิก 

 เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติยัง
ไม�เข�าใจการลง
ระบบ E-laas 
เพียงพอ เนื่องจากผู�
อบรมมีหลากหลาย
ตําแหน�งและไม�มี
พื้นฐานทางบัญชี 
 

 เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติ
ให�ความร�วมมือใน
การฝVกอบรมและ
ฝVกปฏิบัตไิด�ไม�
เต็มที่ 

 เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติ
ทุกส�วนราชการมี
ส�วนร�วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ด�วยกันได�ไม�
เต็มที่ 

    

 
 

แบบ RM 1/2 
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ส�วนราชการ : กองช�าง 
โครงการก�อสร&างโครงสร&างพื้นฐานตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป; 2563 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติ
ธรรม 

เสมอ
ภาค 

การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1. การสํารวจ
ออกแบบและ
ประมาณราคา 

การสํารวจ,ออกแบบ
บางโครงการอาจจะไม�
ถูกต�องตรงกับความ
ต�องการของประชาชน 
เช�น ไม�มีการวางท�อ
ระบายน้ํา ออกแบบ
ยกระดับถนนที่สูงหรือ
ต่ําเกินไป งานสํารวจ
ออกแบบและประมาณ
การเกิดความล�าช�า 

ขาดการประสานงานกับ
ผู�นําชุมชน หน�วยงาน 
อปท.และประชาชนใน
พื้นที่ในการเดินสํารวจ 
ไม�มีการตรวจสอบความ
ซ้ําซ�อนของโครงการ 
การยินยอมสละที่ดิน
เพื่อการก�อสร�าง การ
สํารวจโครงการมีจํานวน
มากและเร�งรีบมี
ระยะเวลาการทํางาน
จํากัด 
 

บางโครงการ
ประชาชนไม�
ยินยอมสละ
ที่ดินให�
ก�อสร�างต�อง
ยกเลิก
โครงการ 

 ประชาชนไม�รู�
รายละเอียดเกี่ยวกับ
งานที่สํารวจเท�าที่ควร 
บางโครงการไม�ได�
ตรวจสอบความ
ซ้ําซ�อนของโครงการ
กับ อปท.อื่น ไม�มีการ
ตรวจสอบเอกสารการ
ยินยอมสละที่ดิน 

ประชาชนและผู�นํา
ชุมชนให�ข�อมูลไม�
ชัดเจนในการสาํรวจ 
เช�น จุดวางท�อ
ระบายน้ํา ระดับน้ํา
ท�วมสูงสุด ไม�ร�วม
เดินสํารวจ 

   ไม�มีการทํา
ประชามติ
กับผู�มีส�วน
ร�วมที่
เกี่ยวข�อง
และกลุ�มผู�
ได�รับ
ผลกระทบ 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติ

ธรรม 
เสมอ
ภาค 

การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

2. งาน
ก�อสร�างและ
บริหารสัญญา 

- งานก�อสร�างแล�ว
เสร็จล�าช�ากว�า
กําหนด                
- โครงการอาจเกิด
การทับซ�อนกับ
โครงการของ
หน�วยงานราชการ
อื่น 

งานก�อสร�างไม�เปBนไปตาม
แผนเนื่องจากป0ญหาต�าง ๆ 
เช�น การส�งมอบพื้นที่ การ
แก�ไขแบบแปลน ป0ญหา
ความพร�อมของผู�รับจ�าง 
งานแก�ไขเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและรายการ
ก�อสร�างล�าช�า ไม�มีคู�มือใน
การแก�เปลีย่นแปลงรูปแบบ
และรายการก�อสร�างที่เปBน
มาตรฐานชัดเจน ทําการ
จัดซื้อจัดจ�างในช�วงฤดูฝน 
บุคลากรบางส�วนที่
เกี่ยวข�องกับการควบคุม
งานยังขาดความรู� ความ
เข�าใจ  และความ
รับผิดชอบในงานอย�าง
จริงจัง ช�างควบคุมงาน
รายงานความก�าวหน�าของ
งานและป0ญหาอุปสรรค
ล�าช�าและไม�เปBนป0จจุบัน 
 

บางโครงการ
อาจก�อสร�าง
ไม�ตรงจุดตาม
ความต�องการ
ของประชาชน
อาจเกิดการ
ร�องเรียน/ร�อง
ทุกข4 

บางโครงการขาดการ
ประชาสมัพันธ4
โครงการ อาจมีการ
ชะลอ ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง
โครงการ มีการขอ
แก�ไขเปลีย่นแปลง
รูปแบบและรายการ
ก�อสร�างเพื่อความ
ถูกต�องของงาน 

ประชาชนไม�รู�
ข�อมูลเกี่ยวกับงาน
ที่ก�อสร�าง
เท�าที่ควร 

ภาคประชาชนที่ร�วม
เปBนกรรมการตรวจ
การจ�างไม�มีความรู�
ในงานที่ตรวจและ
ส�วนมากไม�ได�ให�
ความสําคัญกับงาน
ตรวจเท�าที่ควร 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

3. การติดตาม
การก�อสร�าง/
ซ�อมและการ
รายงานช�วง
ระยะเวลาการ
ค้ําประกัน
ผลงาน 

ผู�รับจ�างไม�เข�าซ�อม
งานที่เกิดการชํารุด
ในช�วงระหว�างการค้ํา
ประกันผลงานให�
เปBนไปตาม
กําหนดเวลาที่แจ�ง 

ไม�มีการกําหนด
ระยะเวลาความถี่ในการ
สุ�มตรวจสอบสภาพ
ความเสยีหายก�อนคืน
หลักค้ําประกันผลงาน 
เช�น อาจจะกําหนด
ตรวจสอบทุก 3 หรือ 5 
เดือน เปBนต�น 
 

อาจเกิดการ
ร�องเรียน/ร�อง
ทุกข4 เกี่ยวกับ
งานชํารุด
เสียหาย 

ผู�รับผิดชอบใน
การตรวจสภาพ
ความเสยีหายออก
ตรวจสอบและ
บันทึกผลการ
ตรวจสอบล�าช�า 
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ส�วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย�สิน 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได& องค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� ประจําป; 2563 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1. แต�งตั้ง
คณะทํางานตาม
โครงการออก
ติดตามภาษี/
ค�าธรรมเนียม 

 
 
 

  ตาม พรบ. 
อบจ. กําหนด
อํานาจหน�าที่
และภารกิจ
ด�านการจัดหา
รายได� 
 

      

2. ออกให�บริการ
เคลื่อนที่รับคําขอ
จดทะเบียนสถาน
การค�าและออก
ใบทะเบียนสถาน
การค�าให�กับผู�ค�า
น้ํามันรายใหญ� 

  ผู�ค�า/
ผู�ประกอบการ
มีความเข�าใจ
ขั้นตอนวิธีการ
ชําระและโทษ
ที่จะได�รับกรณี
ไม�ชําระภาษี
ตามกําหนด 

  ผู�ค�าน้ํามันเข�ารับ
บริการยื่นคําร�อง
ขอจดทะเบียน
สถานการค�ากับ 
อบจ.กส. ณ 
สถานที่รับบริการ
ชําระภาษีนอก
สถานที่ 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

3. ออกติดตาม
ภาษีโรงแรม/รี
สอร4ท/น้ํามัน 
และบริการรับ
ชําระภาษี/
ค�าธรรมเนียม
บํารุง อบจ. ณ 
ที่ว�าการอําเภอ
ทุกอําเภอ และ
สถานที่
ประกอบการค�า 
 

 
 
 

    ผู�ค�าน้ํามันและ
ผู�ประกอบการ
โรงแรม/รสีอร4ท ให�
ความร�วมมือในการ
เข�ามาชําระภาษี/
ค�าธรรมเนียมใน
สถานที่รับบริการ
ชําระภาษีนอก
สถานที่ 

    

4. รายงานผล
การออกติดตาม
ภาษีโรงแรม/     
รีสอร4ท/น้ํามัน 
และบริการรับ
ชําระภาษีนอก
สถานที่ อบจ.กส.
และจดทะเบียน
สถานการค�า
ให�กับผู�ค�าน้ํามัน
รายใหม� 

จํานวนผู�อยู�ใน
ข�ายที่ต�อง
ชําระภาษี ขอ
ยื่นคําร�องขอ
จดทะเบียน
สถานการค�า
กับ อบจ. เพิ่ม
มากขึ้น 

การจัดเก็บ
ภาษี/
ค�าธรรมเนียม 
บํารุง อบจ. มี
ยอดรับเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู�ค�าน้ํามันและ
ผู�ประกอบการ
โรงแรม/       
รีสอร4ท ให�
ความร�วมมือ
ในการเข�ามา
ชําระภาษี/
ค�าธรรมเนียม
และขอยื่นจด
สถานการค�า
น้ํามันกับ 
อบจ.กส. 
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ส�วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย
อํานาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น
ฉันทามติ 

1. มอบอํานาจ
โรงเรียน
ดําเนินการจ�างครู
ต�างชาติ 

โรงเรียนไม�มี
การจ�างครู
ต�างชาติ 

ไม�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ4และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข�อง 

ครูต�างชาติไม�มี
แผนการเรียน
การสอน 

 ไม�มีประกาศการ
สรรหาครู
ต�างชาติ 

     

2. การสรรหาครู
ต�างชาติ 

 ไม�สามารถหาครู
ต�างชาติได�ตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด 
 

        

3. นิเทศและ
ประเมินผล 

ไม�มีการ
ติดตาม
ประเมินผล 

 โรงเรียนไม�มีการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติการสอน
ของครูต�างชาติ 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการส�งเสริมกลุ�มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ� 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�มเป7าหมาย  กลุ�มเป7าหมายไม�

ได�มาเพื่อเอา
ความรู�โดยตรง
อาจจะมาเพียง
เพื่อความจําเปBน
เพราะถูก
คัดเลือกมา 

กลุ�มเป7าหมาย
บางคนได�รับการ
อบรมมาหลาย
ครั้งแล�วจึงไม�ให�
ความสนใจ
เท�าที่ควร 

  การคัดเลือก
กลุ�มเป7าหมายจาก
หน�วยงานที่
เกี่ยวข�องยังไม�
ครอบคลมุถึงสมาชิก
กลุ�มทุกคนบางคน
ได�อบรมซ้ําแล�วซ้ํา
เล�า แต�มีสมาชิกบาง
คนยังไม�ได�รับการ
อบรมเลยก็ม ี

ไม�สามารถเข�าถึง
กลุ�มเป7าหมายที่
ต�องการอบรม  
จริง ๆ เนื่องจาก 
อบจ. กส. ไม�มี
รายชื่อ
กลุ�มเป7าหมาย    
ที่ขึ้นทะเบียนกับ 
อบจ.กส. โดยตรง 

 กลุ�มเป7าหมาย
บางกลุ�มไม�
สามารถเข�า
รับการ
ฝVกอบรมได�
ครบทุกกลุ�ม 

 

2. หลักสูตรใน
การฝVกอบรม 

ทําให�ไม�สามารถ
นําไปขยายผลหรือ
ปฏิบัติต�อได�
หลังจากอบรม
เสร็จแล�วเนื่องจาก
วิธีการทํา/วิธีการ
ผลิตทางกลุ�มยัง
ขาดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ4ที่ใช�ในการ
ผลิต 

หลักสตูรบาง
หลักสตูรเปBน
หลักสตูรที่ไกล
เกินกว�า
กลุ�มเป7าหมาย
ต�องที่จะได�
อบรม ไม�ตรงกับ
ความต�องการ
ของผู�เข�ารับการ
ฝVกอบรม 

    หลักสตูรบาง
หลักสตูรไม�ตรงกับ
ผู�ที่ต�องการอบรม
หลักสตูรที่กําหนด
แต�ไม�ได�มาอบรม 

   

แบบ RM 1/2 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
3. วิทยากร  วิทยากรให�ความรู�

แก�ผู�เข�าอบรมได�
ไม�เต็มที่เนื่องจาก
ข�อจํากัดในเรื่อง
ของเวลา 

ผู�เข�าอบรมบาง
คนได�รบัฟ0งคํา
บรรยายจาก
วิทยากรคนเดมิ
ซ้ํา ๆ ทําให�ไม�
น�าสนใจ 

  -วิทยากรบางคนไม�
เป>ดโอกาสให�ผู�เข�า
อบรมซักถามหรือ
ซักถามอย�างไม�
ทั่วถึง 
-บางหน�วยงานมี
วิทยากรที่มีความร ��

ความสามารถพร�อม
ที่จะมาถ�ายทอด
ความรู�แก�ผู�เข�า
อบรมก็ม ีซึ่ง
หน�วยงานผู�จัดไม�มี
ข�อมูลในเรื่องของ
วิทยากร 
 

    

4. การตดิตาม
ประเมินผล 

ทําให�ไม�สามารถ
ประเมินผลการ
ฝVกอบรมว�าผู�
อบรมได�นําไป
ปฏิบัติเพื่อให�
เกิดผลสมัฤทธิ์ได�
มากน�อยเพียงใด 
 

หลังจากที่อบรม
เสร็จสิ้นแล�วไม�มี
การติดตามผลว�าผู�
เข�าอบรมได�นํา
ความรู�ไปขยายผล
ต�อหรือไม� 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการปOองกันและแก&ไขปPญหาการมีเพศสัมพันธ�ก�อนวัยอันควร และตั้งครรภ�ในวัยรุ�น 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. หลักสูตรการ
อบรม 

ขาดความต�อเนื่องหรือ
การนําองค4ความรู�ไป
ขยายผลต�อหลังจาก
การฝVกอบรมไปแล�ว 

หลักสตูรการ
อบรมยังเปBน
หลักสตูรเดิมขาด 
องค4ความรู�ใหม�
ตามยุคป0จจุบัน 

        

2. วิทยากร ไม�สามารถดึงดูดความ
สนใจกลุ�มเป7าหมาย
เพื่อนําความรู�ไป
ปฏิบัติหลังจากาอบรม
เสร็จ 

อบรมเสร็จตาม
เวลาที่กําหนดใน
กําหนดการที่วาง
ไว� 

   หลักสตูรที่หน�วยงาน
กําหนดให�กับทีม
วิทยากรหน�วยงาน
กําหนดเอง บางครั้ง
ทีมวิทยากรไม�มี
ความสามารถในการ
บรรยายและฝVกปฏบิัต ิ

  การแบ�งหัวข�อ
การบรรยายของ
วิทยากรไม�ตรง
ความรู�
ความสามารถ
ของวิทยากร 

 

3. การตดิตาม
และประเมินผล 

ไม�สามารถประเมินผล
ว�ากลุ�มเป7าหมายนํา
ความรู�ที่ได�ไปปฏิบัติ
เพื่อให�สัมฤทธิ์ผล
หลังจากที่ได�รับความรู�
มากน�อยเพียงใด 

หลังจากเข�ารบั
การอบรมเสรจ็
แล�วไม�มีการ
ติดตามผลว�ามีการ
นําความรู�ไปต�อ
ยอดหรือไม� 
 

        

แบบ RM 1/2 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมเยาวชน รู&รักสามัคคี นําความดีพัฒนาท&องถิ่น  

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�มเป7าหมาย  การคัดเลือก

กลุ�มเป7าหมาย
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
คัดเลือกกลุ�มเป7าหมาย
ซึ่งยังเปBนกลุ�มเดิม 

    บางครั้งอาจมี
กลุ�มเป7าหมาย
เดิมที่เคยได�รับ
การอบรมมาแล�ว
เข�าอบรมอีก 

   

2. หลักสูตรใน
การอบรม 

     การมีส�วนร�วมใน
การนําเสนอ
ป0ญหาของ
ผู�เข�าร�วมอบรมยัง
น�อย 

    

3. วิทยากร ระยะเวลาในการให�
ความรู�ของวิทยากร
ไม�เต็มที่ จึงทําให�ผู�
เข�าอบรมนําความรู�
ไปปฏิบัติหลัง
ฝVกอบรมไม�มี
ประสิทธิผล 
 

วิทยาการให�ความรู�แก�
ผู�เข�าอบรมได�ไม�เต็ม
ความสามารถ 

        

 

แบบ RM 1/2 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
4. การตดิตาม
และประเมินผล 

ทําให�ไม�สามารถ
ประเมินผลการ
ฝVกอบรมว�ามีการ
นําไปปฏิบัติเพื่อให�
สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได�รับความรู�มาก
น�อยเพียงใด 
 

หลังจากเข�ารบัการ
ฝVกอบรมเสรจ็แล�วไม�มี
การติดตามผลว�ามีการ
นําความรู�ไปต�อยอด
ต�อไปหรือไม� 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ�ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ�  

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�มเป7าหมาย  การคัดเลือกลุ�ม

เป7าหมายหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องคัดเลือก
กลุ�มเป7าหมายให�ไม�
ตรงตามกลุ�มที่มี
ความต�องการอบรม 

    อาจมี
กลุ�มเป7าหมาย
เดิมที่เคยได�รับ
การอบรม
มาแล�วเข�าร�วม
กลุ�มอีก 

 กลุ�มที่มีความ
ต�องการอบรม
ไม�สามารถเข�า
รับการอบรม
ได�ครบทุก
กลุ�ม 

 

2. หลักสูตรใน
การฝVกอบรม 

ขาดความต�อเนื่อง
หรือการนําองค4
ความรู�ไปขยายผลต�อ
หลักจากการ
ฝVกอบรมไปแล�ว 

หลักสตูรในการ
ฝVกอบรมไม�ตรงตาม
ความต�องการของผู�
เข�ารับการฝVกอบรม
ในบางกลุ�ม 

        

3. วิทยากร ผู�เข�ารับการฝVกอบรม
ไม�ได�ความรู�เตม็ที่ 
เพื่อนําไปปฏิบัติ
หลังจากฝVกอบรม
เสร็จ 

วิทยาการให�ความรู�
แก�ผู�เข�ารับการ
ฝVกอบรมแต�บางกลุ�ม
ไม�เต็มความสามารถ
เนื่องจากไม�ตรงตาม
วัตถุประสงค4ของ
กลุ�มเป7าหมาย 

   หลักสตูรที่กําหนด 
การฝVกอบรม
หน�วยงานกําหนด
ทําให�บางครั้งทีม
วิทยากรให�ความรู�
ในอีกหลักสูตรซึ่ง
ไม�ตรงทุกลุ�มที่ตั้ง
ไว� 

  การแบ�งหัวข�อ
การบรรยาย
ของทีม
วิทยากรอาจ
ไม�ตรงกับ
ความรู�
ความสามารถ
ของวิทยากร 

 

แบบ RM 1/2 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
4. การติดตาม
และประเมินผล 

ไม�สามารถ
ประเมินผลการ
ฝVกอบรมว�ามีการ
นําไปปฏิบัติเพื่อให�
สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได�นําความรู�มากน�อย
เพียงใด 

หลังจากเข�ารบัการ
ฝVกอบรมเสรจ็สิ้น
แล�วไม�มีการติดตาม
ผลว�ามีการนํา
ความรู�ไปต�อยอด
ต�อไปหรือไม� 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการส�งเสริมการทําการเกษตรด&วยระบบอินทรีย�  

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�ม 
เป7าหมาย 

 กลุ�มเป7าหมายที่ได�รับ
คัดเลือกจากหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องไม�ตรงตาม
กลุ�มที่มีความต�องการ
อบรม 

 เจ�าหน�าที่ได�ปฏิบัติ
หน�าที่รับผดิชอบ
ตามคําสั่งที่ได�รับ
มอบหมาย 

  กลุ�มเป7าหมาย
บางส�วนเปBน
กลุ�มเดิมที่เคย
ได�รับการอบรม
มาแล�ว 

 กลุ�มเป7าหมายไม�
สามารถอบรมได�
ครบทุกกลุ�มตาม
ความต�องการ 

 

2. หลักสูตร
ในการ
ฝVกอบรม 

ไม�สามารถนําความรู�
ที่ได�ไปขยายผลหรือ
นําไปปฏิบัติได�
เพราะป0จจัยจํากัด 
เช�น สถานที่ 
อุปกรณ4 วัตถุดิบ 

หลักสตูรในการ
ฝVกอบรมไม�ตรงตาม
ความต�องการของผู�
เข�ารับการอบรม 

        

3. วิทยากร  วิทยากรให�ความรู�แก�ผู�
เข�ารับการอบรมได�ไม�
เต็มที่ 

        

4. การ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 หลังจากการเสร็จสิ้น
การฝVกอบรมแล�วไม�มี
การติดตามผลว�ามีการ
นําความรู�ไปต�อยอด
หรือไม�หลังจาก

        

แบบ RM 1/2 
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ฝVกอบรมเสรจ็ 

 
ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการส�งเสริมการเรียนรู& สู�คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�ม 
เป7าหมาย 

 กลุ�มเป7าหมายไม�
ได�มาเพื่อเอาความรู�
โดยตรงอาจจะมา
เพียงเพื่อความ
จําเปBนเพราะถูก
คัดเลือกมา 

กลุ�มเป7าหมาย
บางคนได�รับการ
อบรมมาหลาย
ครั้งแล�วจึงไม�ให�
ความสนใจ
เท�าที่ควร 

  กลุ�มเป7าหมายบางคน
ไม�ได�สังกัดกลุ�มอาชีพ/
กลุ�มวิสาหกิจชุมชนใด ๆ 
อาจไม�ได�รับโอกาสเข�ารับ
การฝVกอบรมและศึกษาดู
งานนอกพื้นที่ 

  การคัดเลือก
กลุ�มเป7าหมาย
ประชาชนอาจ
ยังไม�ได�รับ
ข�อมูลข�าวสาร
อย�างทั่วถึงจึง
ทําให�เสีย
โอกาส 

 

2. หลักสูตร
และสถานที่
ศึกษาดูงาน 

ทําให�ไม�สามารถ
นําไปขยายผล
หรือปฏิบัตติ�อได�
หลังจากอบรม
เสร็จแล�ว
เนื่องจากวิธีการ
ทํา/วิธีการผลิต
ทางผู�เข�าอบรม
ยังขาดเครื่องมือ
หรืออุปกรณ4 
 

หลักสตูรบาง
หลักสตูรเปBนที่ไม�
ตรงกับความ
ต�องการของผู�อบรม 

หลักสตูรบาง
หลักสตูรผู�เข�า
อบรมบางส�วน
ได�รับการอบรม
มาแล�วจาก
หน�วยงานอื่น ๆ  
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
3. วิทยากร  วิทยากรให�ความรู�

แก�ผู�เข�าอบรมได�ไม�
เต็มที่เนื่องจาก
ข�อจํากัดในเรื่องของ
เวลา 

ผู�เข�าอบรมบาง
คนได�รบัฟ0งคํา
บรรยายจาก
วิทยากรคนเดมิ
ซ้ํา ๆ ทําให�ไม�
สนใจ 

       

4. การตดิตาม
ประเมินผล 

ทําให�ไม�สามารถ
ประเมินผลการ
ฝVกอบรมว�าผู�
อบรมได�นําไป
ปฏิบัติเพื่อให�
เกิดผลสมัฤทธิ์
ได�มากน�อย
เพียงใด 
 

หลังจากที่อบรม
เสร็จสิ้นแล�วไม�มีการ
ติดตามผลว�าผู�เข�า
อบรมได�นําความรู�
ไปขยายต�อหรือไม� 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
การจ�ายค�าปSวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ&าน 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
ค�าปMวยการ
สําหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู�บ�าน 

การจ�ายค�าปMวย
การตรงกับ
กลุ�มเป7าหมายร�อย
ละ 100 

อสม.ได�รับค�า
ปMวยการครบ
ถูกต�อง
ทันเวลา 

กลุ�มเป7าหมาย 
(อสม.) ไม�ทราบ
ขั้นตอนการ
ดําเนินการจ�าย
ค�าปMวยการ และ
ไม�เข�าใจว�า
งบประมาณมา
จาก อบจ. กส. 
 

เจ�าหน�าที่ปฏิบัติ
หน�าที่รับผดิชอบ
ตามหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย 
 

 อบจ.กส.ไม�มี
ส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบข�อมลู
ทั้งเรื่องข�อมูล 
อสม. และ
ขั้นตอนการจ�าย
ค�าปMวยการ 

การจัดสรร
งบประมาณค�าปMวย
การเปBนเพียงการ
ผ�านของ
งบประมาณไม�มี
การกระจาย
อํานาจการ
ตรวจสอบและการ
กํากับดูแล 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ� 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�มเป7าหมาย กลุ�มเป7าหมายที่เปBน

ผู�สูงอายุไม�สามารถ
เข�าร�วมโครงการตาม
เป7าหมายที่วางไว� 

เกิดความล�าช�าในการ
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนของ
กลุ�มเป7าหมายที่วางไว� 

        

2. หลักสูตรใน
การฝVกอบรม 

ผู�เข�าอบรมไม�
สามารถนําเอาองค4
ความรู�ไปใช�ในการ
พัฒนาตนได�อย�าง
เหมาะสมตามสภาพ 
แวดล�อมของตนที่
เปBนอยู� 

 ไม�สามารถ
ตอบสนอง
ความต�องการ
ของผู�เข�า
อบรมภายใน
เวลาที่กําหนด 

  ขาดการกําหนด
หลักสตูรที่เหมาะสม
ของหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องและความ
ต�องการของ
เป7าหมายที่เข�าร�วม 

    

3. วิทยากร หัวข�อบรรยายของ
วิทยากรไม�ตรงกับ
ความรู�ความสามารถ
ของวิทยากร 

ระยะเวลาของการ
อบรมไม�เปBนไปตามที่
กําหนดอบรม 

        

4. การตดิตาม
และประเมินผล 

ไม�สามารถประเมิน 
ผลการฝVกอบรมว�ามี
การนําไปปฏิบัติเพื่อ 
ให�สัมฤทธิ์ผลหลัง 
จากที่ได�รบัความรู�
มากน�อยเพียงใด 

หลังจากเข�ารบัการ
ฝVกอบรมไม�มีการตดิ 
ตามผลว�ามีการนํา
ความรู�ไปต�อยอด
หรือไม� 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต&นแบบจังหวัดกาฬสินธุ� (Young Smart Farmer) 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระรับผิดชอบ โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�ม 
เป7าหมาย 

 กลุ�มเป7าหมายที่ได�รับ
คัดเลือกจากหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องไม�ตรงตาม
กลุ�มที่มีความต�องการ
อบรม 

 เจ�าหน�าที่ได�ปฏิบัติ
หน�าที่รับผดิชอบ
ตามคําสั่งที่ได�รับ
มอบหมาย 

  กลุ�มเป7าหมาย
บางส�วนเปBน
กลุ�มเดิมที่เคย
ได�รับการ
อบรมมาแล�ว 

 กลุ�มเป7าหมาย
ไม�สามารถ
อบรมได�ครบ
ทุกลุ�มตาม
ความต�องการ 

 

2. หลักสูตร
ในการ
ฝVกอบรม 

ไม�สามารถนําความรู�ที่
ได�ไปขยายผลหรือ
นําไปปฏิบัติได�เพราะ
ป0จจัยจํากัด เช�น 
สถานที่ อุปกรณ4 
วัตถุดิบ 

หลักสตูรในการ
ฝVกอบรมไม�ตรงตาม
ความต�องการของผู�
เข�ารับการอบรม 

        

3. วิทยากร  วิทยากรให�ความรู�แก�ผู�
เข�ารับการอบรมได�ไม�
เต็มที่ 

        

4. การ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 หลังจากการเสร็จสิ้น
การฝVกอบรมแล�วไม�มี
การติดตามผลว�ามีการ
นําความรู�ไปต�อยอด
หรือไม�ฝVกอบรมแล�ว 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีจังหวัดกาฬสินธุ� 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติ

ธรรม 
เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�ม 
เป7าหมาย 

 การคัดเลือก
กลุ�มเป7าหมายหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องคัดเลือก
กลุ�มเป7าหมายให�ไม�ตรง
ตามกลุ�มที่มีความ
ต�องการเข�าร�วมอบรม 

    อาจมีกลุ�ม 
เป7าหมายเดิม
ที่เคยเข�า
อบรมมาแล�ว
เข�ามาร�วม
อบรมอีก 

 กลุ�มที่มีความ
ต�องการเข�ารับ
การอบรมไม�ได�
รับการคัดเลือก
เข�ารับการอบรม
ทุกกลุ�ม 

 

2. หลักสูตรใน
การฝVกอบรม 

ขาดความต�อเนื่องหรือ
การนําองค4ความรู�ไป
ขยายผลต�อหลังจาก
การฝVกอบรมไปแล�ว 

หลักสตูรการอบรมยัง
เปBนหลักสูตรพื้นฐานยัง
ไม�มีอะไรใหม�ๆ 

        

3. วิทยากร ไม�สามารถดึงดูดความ
สนใจกลุ�มเป7าหมายได�
เต็มที่จึงไม�สามารถ
ถ�ายทอดความรู�ให�
กลุ�มเป7าหมายได�เต็ม
ร�อย 

เสร็จสิ้นการอบรมให�
ความรู�ตามกําหนดเวลา
ที่วางไว� 

   บางครั้งวิทยากร
ไม�มีความ 
สามารถในการ
บรรยายและฝVก
ปฏิบัติให�ได�
ตามที่หน�วยงาน
ตั้งเป7าไว� 
 

  วิทยากรแต�ละ
กลุ�มมีความรู�
ความสามารถไม�
เท�ากันการได�
ความรู�จาก
วิทยากรแต�ละ
กลุ�มจึงไม�เท�ากัน 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติ

ธรรม 
เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
4. การติดตาม
และประเมินผล 

ไม�สามารถประเมินผล
ได�ว�ากลุ�มเป7าหมายนํา
ความรู�ที่ได�ไปปฏิบัติ
หรือขายผลเพื่อให�
สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได�รับความรู�มากน�อย
เพียงใด 
 

หลังจากเข�ารบัการ
อบรมเสร็จแล�วไม�มีการ
ติดตามผลว�ามีการนํา
ความรู�ไปต�อยอดหรือไม� 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมด&านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค�ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
1. กลุ�มเป7าหมาย  การคัดเลือก

กลุ�มเป7าหมาย
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
คัดเลือกกลุ�มเป7าหมาย
ให�ไม�ตรงตามกลุ�มที่มี
ความต�องการอบรม 
 

    บางครั้งอาจมี
กลุ�มเป7าหมาย
เดิมที่เคยได�รับ
การอบรม
มาแล�วเข�าร�วม
อบรมอีก 

 ทําให�กลุ�มที่มี
ความต�องการ
เข�ารับการอบรม
ไม�สามารถเข�า
รับการอบรมได�
ครบทุกกลุ�ม 

 

2. หลักสูตรใน
การฝVกอบรม 

ทําให�ไม�สามารถ
นําไปขยายผลหรือ
ไปปฏิบัติได�
หลังจากฝVกอบรม
ไปแล�ว เพราะ
ผลผลติบางอย�าง
ไม�มีในพื้นที่ของผู�
เข�ารับการ
ฝVกอบรม 
 

หลักสตูรในการฝUก
อบรมไม�ตรงตามความ
ต�องการของผู�เข�ารับ
การฝVกอบรม 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข&อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร�งใส มีส�วนร�วม กระจาย

อํานาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ�งเน&น

ฉันทามติ 
3. วิทยากร ทําให�ผู�เข�ารับการ

ฝVกอบรมไม�ได�ความรู�
เต็มเพื่อนําไปปฏิบัติ
หลังจากฝVกอบรมเสร็จ 

วิทยากรให�ความรู�
แก�ผู�เข�ารับการ
ฝVกอบรมได�ไม�เต็ม
ความสามารถ 

   หลักสตูรที่กําหนด
ในการฝVกอบรม
หน�วยงานเปBนคน
กําหนดทําให�
บางครั้งทีม
วิทยากรไม�มี
ความรู�ในหลักสูตร
ที่บรรยายและ
ปฏิบัต ิ
 

  การแบ�งหัวข�อ
บรรยายของทีม
วิทยากรอาจไม�
ตรงตามความรู�
ความสามารถ
ของวิทยากร 

 

4. การ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ทําให�ไม�สามารถ
ประเมินผลการ
ฝVกอบรมว�ามีการนําไป
ปฏิบัติเพื่อให�สมัฤทธิ์
ผลหลังจากที่ได�รับ
ความรู�มากน�อย
เพียงใด 
 

หลังจากเข�ารบัการ
ฝVกอบรมเสรจ็สิ้น
แล�วไม�มีการติดตาม
ผลว�ามีการนํา
ความรู�ไปต�อยอด
ต�อไปหรือไม� 
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ส�วนราชการ : สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 
 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู� 
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประสานงานกับ
สวนที่เกี่ยวข�อง 

ได�รับข�อมูล
ผู�เข�ารวมโครงการ
และสถานที่ศึกษาดู
งานในกรอบเวลาที่
จํากัด 
 
 

ประสานกับสวนราชการ
ในการสงผู�เข�ารวม
โครงการ และหนวยงานที่
จะไปศึกษาดูงาน 

2 
 

2 4 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง ประสานกับสวนราชการใน
การสงผู�เข�ารวมโครงการ
และหนวยงานทีจ่ะไปศึกษา
ดูงานกอนการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส�วนราชการ : กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� ประจําป5 2563 
 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู�

(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-
จัดการกับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

1. ขั้นตอนและ
กระบวนการ
วางแผน
ดําเนินการของ
ศูนย3อํานวยการ
การเลือกตั้ง ฯ 
 
 
 
 

1.1 ด�าน
ประสิทธิผล   
 
 
 
1.2 ด�าน
ประสิทธิภาพ  
 

กําหนดให�ผู�มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานทุกภาคสวนมุงสูการบรรลุ
วัตถุประสงค3และเป;าหมายของ
แผนการปฏิบัติการตามที่กําหนดไว�   
 
กําหนดขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานให�รัดกุมไมให�เกิดป<ญหา
หรือข�อผิดพลาดในด�านเทคนิควิธีการ
และเครื่องมือบริหารจัดการ 
งบประมาณบุคลากร เวลา และ
สถานที่ดาํเนนิการ 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

       1 
(ต่ํา) 

 

การยอมรับความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง  
 

กําหนดให�ผู�มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานทุกภาคสวนมุงสูการ
บรรลุวัตถุประสงค3และเป;าหมาย
ของแผนการปฏิบัติการตามที่
กําหนดไว�                       
กําหนดขั้นตอน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานให� รัดกุม ไมให�เกิด
ป<ญหาหรือข�อผิดพลาดในด�าน 
เทคนิควิธีการและ เครื่องมือ
บริหารจัดการ งบประมาณ  
บุคลากร เวลา และสถานที่
ดําเนินการ 

1.3 ด�านการ
ตอบสนอง    
 

กําหนดกระบวนการปฏิบัตงิานให�
สามารถดําเนินการได�ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให�เกิดความ
เชื่อมั่นและไว�วางใจจากผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย   

1 
 

1 
 

       1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง  
 

กําหนดวิธีการปฏิบัติงานให�
สามารถดําเนินการได�ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให�เกิด
ความเชื่อมั่นและไว�วางใจจาก
ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย      

แบบ RM 3 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู�

(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-
จัดการกับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 1.4 ภาระ
รับผิดชอบ 
 
 
 
1.5 ความโปรงใส 
 
 
 
 
 
 
1.6 การมีสวนรวม 
 

การกําหนดขอบเขตหรือผล ความ
รับผิดชอบ และการเสริมสร�าง
จิตสํานึกในการรับผิดชอบของ
บุคลากรหรือผู�ปฏิบัติงานตอผลของ
ป<ญหาที่เกิดขึ้น 
กําหนดให�การดําเนินการทัง้หมดหรือ
บางสวนมีการเป@ดเผยและการเข�าถึง
ข�อมูลขาวสารอันไมต�องห�ามตาม
กฎหมายหรือกระบวนการดําเนนิการ
ได�อยางเสรีของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย 
 
เป@ดให�มีการเข�าถึงการมีสวนรวมใน
กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนนิการ
ของประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสียในขั้นตอนของ                    
-กระบวนการรับรู�                        
-กระบวนการตัดสินใจ                  
-กระบวนการเสนอแนะ  และ/หรือ 
แนวทางแก�ไขป<ญหา                            
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ 

1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ 
เสี่ยง  
 
 
 
 
 
การจัดการความ 
เสี่ยง  
 

การกําหนดขอบเขตหรือผล ความ
รับผิดชอบ และการเสริมสร�าง
จิตสํานึกในการรับผิดชอบของ
บุคลากรหรือผู�ปฏิบัติงานตอผล
ของป<ญหาที่เกิดขึ้น 
กําหนดให�การดําเนินการทัง้หมด
หรือบางสวนมีการเป@ดเผยและ
การเข�าถึงข�อมูลขาวสารอันไม
ต�องห�ามตามกฎหมายหรือ
กระบวนการดําเนินการได�อยาง
เสรี ของประชาชน / ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย                      
มีการเป@ดให�มีการเข�าถึงการมีสวน
รวมในกระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินการของประชาชน /
ผู�รับบริการ หรือ ผู�มีสวนได�เสีย 
ในขั้นตอนของ                        
-กระบวนการรับรู�                   
-กระบวนการตัดสินใจ                
-กระบวนการเสนอแนะ และ/
หรือ แนวทางแก�ไขป<ญหา              
-กระบวนการพัฒนา การ
ดําเนินการ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 1.7 การกระจาย
อํานาจ 
 
 
 
1.8 นิติธรรม 
 
 
 
 
 
1.9 ความเสมอ
ภาค 
 

มีการถายโอน หรือกระจายอํานาจ
การตัดสินใจในบางภารกิจหรือบาง
กรณีให�แกบุคลากร หรือผู�รวม
ดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม 
 
มีการบังคับใช� กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับที่เปIน
ธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
/ ผู�รับบริการหรือผู�มีสวนได�เสีย  
           
การให�บริการที่เทาเทียมกันแก
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสียอันเกิดจากความแตกตางด�าน                    
-เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่น
กําเนิด สภาพทางกาย สถานะทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ฯลฯ 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 

มีการถายโอน หรือกระจาย
อํานาจการตัดสินใจในบาง
ภารกิจหรือบางกรณีให�แก
บุคลากร หรือผู�รวมดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรม 
มีการบังคับใช� กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับที่เปIน
ธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสทิธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการหรือผู�มี
สวนได�เสีย     
การให�บริการที่เทาเทียมกันแก 
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย อันเกิดจากความ
แตกตางด�าน                       
-เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่น
กําเนิด สภาพทางกาย สถานะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ฯลฯ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
2. การ
จัดเตรียมและ
การใช�งาน
วัสดุ-อุปกรณ3
ทรัพยากรหรือ
เครื่องมือ
ปฏิบัติงาน 

1.10 การมุงเน�น
ฉันทามติ 
 
 
 
 
 
2.1 ประสทิธิผล 
 
 
 
 
2.2 ประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการดําเนินการทุกขั้นตอน
ได�รับฉันทามติ หรือข�อตกลงรวมกัน 
ของทุกกลุม ทุกภาคสวน  เชน              
-กลุมผู�รวมดําเนนิการ 
-กลุมประชาชน หรือผู�รับบริการ                      
-ผู�มีสวนได�เสีย 
 
จัดเตรียม สํารอง เพิ่มเติม วัสดุ 
อุปกรณ3เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให�
ครบถ�วน และเพียงพอเพื่อให�การ
ปฏิบัติราชการ การเลือกตั้ง มี
ประสิทธิผล 
วัสดุ อุปกรณ3อันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง มีครบถ�วน และเพียงพอ
หรือมีคุณภาพเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให� 
บรรลุเป;าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 

กระบวนการดําเนินการทุก
ขั้นตอนได�รับฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงรวมกัน ของทุกกลุม 
ทุกภาคสวน  เชน       
-กลุมผู�รวมดําเนนิการ            
-กลุมประชาชน หรือผู�รับบริการ    
-ผู�มีสวนได�เสีย 
จัดเตรียม สํารอง เพิ่มเติม วัสดุ 
อุปกรณ3เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให�
ครบถ�วน และเพียงพอเพื่อให�
การปฏิบัติราชการการเลือกตั้ง 
มีประสิทธิผล 
วัสดุ อุปกรณ3อันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง มีครบถ�วน และ
เพียงพอหรือมีคุณภาพ
เหมาะสม มีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให� บรรลุเป;าหมาย
ตามแผนการปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�(Y) x 

(X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การ
วางแผนด�าน
บุคลากร 
 
 
 

2.3 การตอบสนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 ประสทิธิผล 

จัดเตรียม เพิ่มเติมหรือสํารองวัสดุ
อุปกรณ3อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งมี
ครบถ�วน และเพียงพอหรือมี
คุณภาพเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให�สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานให�บรรลุ
เป;าหมายและตามกําหนดเวลาของ
แผนการปฏิบัติราชการ 
 
สงเสริม สนบัสนุน พัฒนา ความรู�
ความสามารถจัดการอํานวยความ
สะดวก และกํากับ ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ ติดตาม และแก�ไขป<ญหา
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ให�
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�บรรลุ
ประสิทธิผล และวัตถุประสงค3ที่
กําหนดไว�  

1 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 

 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 

จัดเตรียม เพิ่มเติมหรือสํารอง
วัสดุอุปกรณ3อันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให�มีครบถ�วน และ
เพียงพอหรือมีคุณภาพ
เหมาะสม มีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให�สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานให�บรรลุ
เป;าหมายและตามกําหนดเวลา
ของแผนการปฏิบัติราชการ 
สงเสริม สนบัสนุน พัฒนา 
ความรู�ความสามารถจัดการ
อํานวยความสะดวก และกํากับ 
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
และแก�ไขป<ญหาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได�รับ
คําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ให�
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�บรรลุ
ประสิทธิผล และวัตถุประสงค3ที่
กําหนดไว�  
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�(Y) x 

(X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 3.2 ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การตอบสนอง 

สงเสริม สนบัสนุน พัฒนา ความรู�
ความสามารถจัดการอํานวยความ
สะดวกและกํากับ ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ ติดตาม และแก�ไขป<ญหา
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ให�
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค3ที่กําหนดไว�  
 
 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่สามารถปฏิบัติหน�าที่
ได�ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสียตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดไว� 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 

สงเสริม สนบัสนุน พัฒนา 
ความรู�ความสามารถ   จัดการ
อํานวยความสะดวก  และกํากับ 
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 
และแก�ไขป<ญหาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได�รับ
คําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ให�
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค3ที่กําหนดไว�  
 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่สามารถปฏิบัติ
หน�าที่ได�ตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน 
ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย
ตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดไว� 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 3.4 ภาระรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
3.5 การมีสวนรวม 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่มีความรับผิดชอบ และ
การแสดงถึงความสาํนึกในการ
รับผิดชอบตอผลของป<ญหาจากการ
ปฏิบัติหน�าที่ที่เกิดขึ้น 
 
ผู�รับบริการ ประชาชน หรือผู�มีสวน
ได�เสีย และ/หรือบุคลากรที่ได�รับ
คําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ได�รับ
โอกาสให�มีการเข�าถึงการมีสวนรวม                            
ในกระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินการ ในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ                
-กระบวนการเสนอ และ/หรือ
แนวทางแก�ไขป<ญหา                  
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ 
 

1 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่มีความรับผิดชอบ 
และการแสดงถึงความสาํนึกใน
การรับผิดชอบตอผลของป<ญหา
จากการปฏิบัติหน�าที่ ที่เกิดขึ้น 
 
ผู�รับบริการ ประชาชน หรือผู�มี
สวนได�เสีย และ/หรือบุคลากรที่
ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่ได�รับโอกาสให�มีการ
เข�าถึงการมีสวนรวมใน          
กระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินการ ในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และ/หรือ
แนวทางแก�ไขป<ญหา 
-กระบวนการพัฒนา การ
ดําเนินการ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�      
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 3.6 กระจายอํานาจ 
 
 
 
 
 
3.7 นิติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 เสมอภาค 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ มีอํานาจการตัดสนิใจ 
ในบางภารกิจบางกรณี ที่สามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ได�ทําให�ผลการ
ปฏิบัติการบรรลุวตัถุประสงค3ที่
กําหนดไว�  
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ ใช�กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับที่เปIน
ธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
/ ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสยี 
และมีความรู� ความเข�าใจที่ดีในข�อ
ระเบียบกฎหมายตาง ๆ 
 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ให�บริการที่เทาเทียม
กันแกประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�
มีสวนได�เสีย ไมมีการแบงแยกด�าน  
-เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่น
กําเนิด สภาพทางกาย สถานะทาง
การเมือง ฯลฯ 
 

1 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

1 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ มีอํานาจการ
ตัดสินใจ ในบางภารกิจบางกรณี 
ที่สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�ทําให�ผล
การปฏิบัติการบรรลุวตัถุประสงค3
ที่กําหนดไว�  
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ ใช� กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับที่เปIน
ธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสทิธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการหรือผู�มี
สวนได�เสีย และมีความรู�ความ
เข�าใจที่ดีในข�อระเบียบกฎหมาย
ตาง ๆ 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ให�บริการที่เทาเทียม
กันแกประชาชน ผู�รับบริการ หรือ
ผู�มีสวนได�เสีย ไมมีการแบงแยก
ด�าน  
-เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่น
กําเนิด สภาพทางกาย สถานะทาง
การเมือง ฯลฯ 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  73 

 

 
กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . การบริหาร
งบประมาณ 
 

3.9  การมุงเน�น
ฉันทามติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 ด�านประสิทธิผล 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ได�รับโอกาสให�มีสวน
รวมในการแสดงฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงรวมกันในกระบวนการ 
ตาง ๆ ในขั้นตอนของ                     
-กระบวนการรับรู�                     
-กระบวนการตัดสินใจ                
-กระบวนการเสนอ และ/หรือ
แนวทางแก�ไขป<ญหา                  
-กระบวนการพัฒนา การ
ดําเนินการ 
ประมาณการคาใช�จายโดยละเอียด 
และจัดงบประมาณให�เพียงพอตอ
การดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค3
และเป;าหมายของแผนการ
ปฏิบัติการ 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ได�รับโอกาสให�มี
สวนรวมในการแสดงฉันทามติ 
หรือข�อตกลงรวมกันในกระบวน  
การตาง ๆ ในขั้นตอนของ            
-กระบวนการรับรู�                 
-กระบวนการตัดสินใจ            
-กระบวนการเสนอ และ/หรือ
แนวทางแก�ไขป<ญหา             
-กระบวนการพัฒนา การ
ดําเนินการ 
ประมาณการคาใช�จายโดย
ละเอียด และจัดงบประมาณให�
เพียงพอตอการดําเนินการให�
บรรลุวัตถุประสงค3และ
เป;าหมายของแผนการ
ปฏิบัติการ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 4.2 ด�าน
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
4.3  ด�านการ
ตอบสนอง 
 
 
 
 
4.4 ภาระ
รับผิดชอบ     
 

งบประมาณทีไ่ด�รับมาต�องใช�จายให�
มีประสิทธิภาพ ไมให�เกิดความ
ผิดพลาดในด�าน เทคนิค การ
บริหารจัดการ งบประมาณในการ
ดําเนินการ 
 
งบประมาณทีไ่ด�รับมา สามารถใช�
จาย ดําเนนิการได�ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด กอให�เกิดความเชื่อมั่น
และไว�วางใจจากประชาชน 
ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย 
 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่มีความรับผิดชอบ และ
การแสดงถึงความสาํนึกในการ
รับผิดชอบในการใช�จายงบประมาณ
ที่ได�รับมา ไมสงผลให�เกิดป<ญหาตอ
ภารกิจ 
 

1 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

 
         1 

(ต่ํา) 
 

 
 
 
 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 

ประมาณการคาใช�จายโดย
ละเอียด และจัดงบประมาณให�
เพียงพอตอการดําเนินการให�
บรรลุวัตถุประสงค3และ
เป;าหมายของแผนการ
ปฏิบัติการ 
งบประมาณทีไ่ด�รับมา สามารถ
ใช�จาย ดําเนินการได�ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด กอให�เกิด
ความเชื่อมั่นและไว�วางใจจาก
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่มีความรับผิดชอบ 
และการแสดงถึงความสาํนึกใน
การรับผิดชอบในการใช�จาย
งบประมาณทีไ่ด�รับมา ไมสงผล
ให�เกิดป<ญหาตอภารกิจ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

5. การกําหนด
ระยะเวลา 
ของการ
ดําเนินการ 
 

5.1 ด�าน
ประสิทธิผล 
 
 
5.2 ด�าน
ประสิทธิภาพ 
 
 
5.3 ด�านการ
ตอบสนอง 
 
 
 
5.4 ด�านการมี
สวนรวม 
 

การใช�ระยะเวลาในการดําเนนิ
กิจกรรมตางๆ ของโครงการให�เปIนไป
ตามที่กําหนดไว�ในแผนการ
ดําเนินงาน 
การกําหนดและการใช�ระยะเวลาใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการ มีประสิทธิภาพทาํให�การ
ดําเนินการเปIนไปตามวัตถุประสงค3 
ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรม  
ตาง ๆ ของโครงการเปIนไปตามที่
กําหนดไว�ในแผนการ ที่จะทาํให�เกิด
ความเชื่อมั่นและไว�วางใจจาก
ประชาชน ผู�รับบริการ  
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่ และผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสีย  ได�รับโอกาสให�มีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดระยะเวลาใน
กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ใน
การดําเนินการ  
 

1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 

 
 
 

1 
 
 

 

1 
 

 
 

1 
 
 

 
1 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
         1 

(ต่ํา) 
 
 
 
        1 

(ต่ํา) 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 

การใช�ระยะเวลาในการดําเนนิ
กิจกรรมตางๆ ของโครงการให�เปIนไป
ตามที่กําหนดไว�ในแผนการ
ดําเนินงาน 
การกําหนดและการใช�ระยะเวลาใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการ มีประสิทธิภาพทาํให�การ
ดําเนินการเปIนไปตามวัตถุประสงค3 
ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรม  
ตาง ๆ ของโครงการเปIนไปตามที่
กําหนดไว�ในแผน การที่จะทาํให�เกิด
ความเชื่อมั่นและไว�วางใจจาก
ประชาชนผู�รับ บริการ ได�สวนเสีย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่ และผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสีย  ได�รับโอกาสให�มีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดระยะเวลา  ใน
กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ใน
การดําเนินการ  
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ด�านสถานที่
ดําเนินการ 

5.5 ด�านนิติ
ธรรม 
 
 
5.6 ด�านการ
มุงเน�นฉันทา
มติ 
 
 
 
 
6.1  ด�าน
ประสิทธิผล 
 
 
6.2  ด�าน
ประสิทธิภาพ 
 

ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรม  
ตาง ๆ ของโครงการไมลวงเลย
ระยะเวลา และเปIนไปภายใต�กรอบที่
กําหนดไว�ในระเบียบ กฎหมาย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่ หรือประชาชนผู�รับบริการหรือ
ผู�มีสวนได�เสียได�รับโอกาสให�มีสวน
รวมในการแสดงฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงรวมกันในการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนนิการตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการตาง ๆ  
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามโครงการเปIนไป
ตามที่กําหนดไว�ทาํให�การปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิผล                        
สถานที่ในการดําเนนิกิจกรรม ตาง ๆ 
ของโครงการมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม เพื่อทําให�การดําเนินการ
เปIนไป ตามวัตถุประสงค3สามารถ 
ป;องกันแก�ไขป<ญหา และพัฒนาให�ดี
ขึ้นได�แม�จะเกิดป<ญหา จากการ
กระทําของมนุษย3/ภัยธรรมชาติหรือ
เหตุอื่น 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 

ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรม  
ตาง ๆ ของโครงการไมลวงเลย
ระยะเวลา และเปIนไปภายใต�กรอบที่
กําหนดไว�ในระเบียบ กฎหมาย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแตงตั้งให�ปฏิบัติ
หน�าที่ หรือประชาชนผู�รับบริการหรือ
ผู�มีสวนได�เสียได�รับโอกาสให�มีสวน
รวมในการแสดงฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงรวมกันในการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนนิการตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการตาง ๆ 
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการเปIนไป
ตามที่กําหนด และทาํให�การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผล 
สถานที่ในการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ 
ของโครงการต�องมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม เพื่อทําให�การดําเนินการ
เปIนไป ตามวัตถุประสงค3สามารถ 
ป;องกันแก�ไขป<ญหา และพัฒนาให�ดี
ขึ้นได�แม�จะเกิดป<ญหาจากการกระทํา
ของมนุษย3/ภัยธรรมชาติหรือเหตุอื่น 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 6.3  ด�านการ
ตอบสนอง 
 
 
 
6.4 ด�านการมี
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 ด�านการ
กระจายอํานาจ 
 

สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน 
กิจกรรมตางๆ ตามโครงการเปIนไป
ตามที่กําหนดไว�ทาํให�เกิดความ
เชื่อมั่นและไว�วางใจจากผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย                      
มีการเป@ดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมี
สวนรวมในกระบวนการ ตาง ๆ ใน
การกําหนดสถานที่ดําเนินการของ
ประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสีย ในขั้นตอนของ                      
-กระบวนการรับรู�                       
-กระบวนการตัดสินใจ                  
-กระบวนการเสนอแนะและแนว
ทางแก�ไขป<ญหา                          
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ เปIนไป
ตามที่กําหนดไว� และอาจจะได�มีการ
ถายโอน หรือกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจในการกําหนดสถานที่  ใน
บางภารกิจบางกรณีให�แกบุคลากร 
หรือผู�รวมดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม 

1 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

 
 
 
 
 
         1 

(ต่ํา) 
 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 

สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการเปIนไป
ตามที่กําหนดไว�ทาํให�เกิดความ
เชื่อมั่นและไว�วางใจจากผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย                      
มีการเป@ดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมี
สวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ในการ
กําหนดสถานที่ดําเนินการ  ของ
ประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสีย ในขั้นตอนของ                   
-กระบวนการรับรู�                        
-กระบวนการตัดสินใจ                  
-กระบวนการเสนอแนะและแนว
ทางแก�ไขป<ญหา                         
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ   
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ เปIนไป
ตามที่กําหนดไว� และอาจจะได�มีการ
ถายโอน หรือกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจในการกําหนดสถานที่  ใน
บางภารกิจบางกรณีให�แกบุคลากร 
หรือผู�รวมดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม     
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. พิจารณา
ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีจ่ะ
นํามาใช� 
 

6.6 ด�านนิติ
ธรรม 
 
 
 
 
 
 
7.1 ด�าน
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
7.2 ด�าน 
ประสิทธิภาพ 

 

สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการต�อง
เปIนไปตามที่กําหนดไว�ตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข�อบังคับ 
และเปIนธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ 
และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
มีความเหมาะสมทนัสมัยมี
ประสิทธิผล ทาํให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค3ของโครงการได� 
โดยแม�จะเกิดจากการกระทําของ
มนุษย3 ภัยธรรมชาติ หรือจากเหตุ
อื่น ๆ 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใช�งานต�องมีความเหมาะสม 
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ทาํให�
สามารถบรรลุวัตถุประสงค3ของ
โครงการได�โดยแม�จะเกิดป<ญหาจาก
การกระทําของมนุษย3 ภัยธรรมชาติ 
หรือจากเหตุอื่น ๆ 
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1 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

 
         1 

(ต่ํา) 
 
 
 

 
 
         1 

(ต่ํา) 
 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 

สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ต�องให�
เปIนไปตามที่กําหนดไว�ตาม กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับ และมี
ความเปIนธรรม ไม มีการเลือกปฏิบัติ 
และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสีย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
ต�องมีความเหมาะสมทนัสมัยมี
ประสิทธิผล ทาํให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค3ของโครงการได�โดยแม� 
จะเกิดจากการกระทําของมนุษย3 ภัย
ธรรมชาติ หรือจากเหตุอื่น ๆ 
 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใช�งาน ต�อง มีความเหมาะสม 
ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ ทาํให�
สามารถบรรลุวัตถุประสงค3ของ
โครงการได�โดยแม�จะเกิดป<ญหาจาก
การกระทําของมนุษย3 ภัยธรรมชาติ 
หรือจากเหตุอื่น ๆ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 7.3 ด�านการ
ตอบสนอง 
 
 
 
 
 
 
7.4 ด�านความ
โปรงใส 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
ทําให�สามารถบรรลุวตัถุประสงค3
ของโครงการได� โดยไมมีความลาช�า 
เทคโนโลยีเปIนไปตามที่ กําหนดไว�
ในแผนการ สามารถแก�ไขป<ญหา
ตาง ๆได�ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและ
ไว�วางใจจากประชาชน ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
ทําให�สามารถเข�าถึงข�อมูลขาวสาร
อันไมต�องห�ามตามกฎหมายหรือ
กระบวนการดําเนินการได�อยางเสรี 
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�
มีสวนได�เสียซึ่งอาจได�ดําเนินการ
ทั้งหมดหรือบางสวนในการเข�าถึง
ข�อมูลของการใช�เทคโนโลยี ในการ
ดําเนินการ 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
    1 

 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
ต�องทําให�สามารถบรรล ุ
วัตถุประสงค3ของโครงการได� โดยไมมี
ความลาช�า เทคโนโลยีเปIนไปตามที่ 
กําหนดไว�ในแผนการ สามารถแก�ไข
ป<ญหาตาง ๆได�ทําให�เกิดความเชื่อมั่น
และไว�วางใจจากประชาชน 
ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
สามารถทาํให�เข�าถึงข�อมูลขาวสารอัน
ไมต�องห�ามตามกฎหมายหรือ
กระบวนการดําเนินการ ได�อยางเสรี 
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสียซึ่งอาจได�ดําเนินการ
ทั้งหมดหรือบางสวนในการเข�าถึง
ข�อมูลของการใช�เทคโนโลยี ในการ
ดําเนินการ 
 

 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ�ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  80 

 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 7.5 ด�านการมี
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 ด�านนิติ
ธรรม 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
มีความเหมาะสม โดยได�มีการเป@ด
โอกาสให�มีการเข�าถึงการมีสวนรวม
ในกระบวนการตาง ๆ ในการ
กําหนดเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ะ
นํามาใช�ดําเนนิการ  ของประชาชน 
/ผู�รับบริการหรือผู�มีสวนได�เสียใน
ขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทาง
แก�ไขป<ญหา 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน
มีความเหมาะสมและถูกต�อง 
ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับ มีความเปIนธรรมไมมีการ
เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มีสวนได�เสีย    

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
ต�องมีความเหมาะสม โดยได�มีการเป@ด
โอกาสให�มีการเข�าถึงการมีสวนรวมใน
กระบวนการตาง ๆ ในการกําหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใช�
ดําเนินการ ของประชาชน /ผู�รับบริการ 
หรือ ผู�มีสวนได�เสีย ในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไข
ป<ญหา 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
ต�องมีความเหมาะสม และถูกต�อง 
ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับ มีความเปIนธรรมไมมีการ
เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสทิธิเสรีภาพ
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือหรือผู�
มีสวนได�เสีย       
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
8. ขั้นตอนการ
ประสานงาน 
- การประสาน 
งานภายใน
องค3กร       
- การ
ประสานงาน
ภายนอก
องค3กร 

7.7 ด�านการ
มุงเน�นฉันทามติ 
 
 
 
8.1 ด�าน
ประสิทธิผล 
 
8.2 ด�าน
ประสิทธิภาพ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน 
มีความเหมาะสม ได�รับการยอมรับ
จากผู�มีสวนเกี่ยวข�องผู�ได�รับ
ผลกระทบ หรือผู�ปฏิบัติงานจากทุก
ฝOาย                                   
ผลของการประสานงานต�องให�
บรรลุวัตถุประสงค3และเป;าหมาย
ของแผนการปฏิบัติการ      
ขั้นตอน และกระบวนการ
ประสานงานไมมีความผิดพลาด ใน
ด�าน ข�อมูล เทคนิค เครื่องมือ
บริหารจัดการ งบประมาณ  
บุคลากร เวลา และสถานที่
ดําเนินการ  หรือจากเงื่อนไขอื่น ๆ 
สามารถดําเนินการประสานงานได�มี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค3 
หรือเป;าหมายของการดําเนินการ          

1 
 
 

 
 

1 
 

 
1 
 

 

1 
 
 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
1 

(ต่ํา) 
 

1 
(ต่ํา) 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งานมี
ความเหมาะสม ต�องได�รับการยอมรับ
จากผู�มีสวนเกี่ยวข�องผู�ได�รับผลกระทบ 
หรือผู�ปฏิบัติงานจากทุกฝOาย  
 
ผลของการประสานงานต�องให�บรรลุ
วัตถุประสงค3และเป;าหมายของแผนการ
ปฏิบัติการ 
ขั้นตอน และกระบวนการประสานงาน
ไมมีความผิดพลาด ในด�าน ข�อมูล 
เทคนิค เครื่องมือบริหารจัดการ 
งบประมาณ  บุคลากร เวลา และ
สถานที่ดาํเนนิการ  หรือจากเงื่อนไขอื่น 
ๆ สามารถดําเนินการประสานงานได�มี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค3 หรือ
เป;าหมายของการดําเนนิการ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 8.3 ด�านการ
ตอบสนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 ด�านภาระ
รับผิดชอบ 
 

การกําหนดขั้นตอน และ
กระบวนการประสานงานไมมีความ
ผิดพลาดในด�าน ข�อมูล เทคนิค 
เครื่องมือบริหารจัดการ 
งบประมาณ  บุคลากร เวลา และ
สถานที่ดาํเนนิการหรือจากสาเหตุ
อื่นๆ สามารถดําเนินการประสาน 
งานได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและไว�วางใจ
จากผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย  
การมีความรับผิดชอบ และการ
แสดงถึงความสาํนึกในการ
รับผิดชอบของงานของบุคลากร
หรือผู�ปฏิบัติงานตอผลของป<ญหาที่
เกิดขึ้น จากกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนการประสานงาน 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

(ต่ํา) 
 
 
 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดขั้นตอน และกระบวนการ
ประสานงานไมมีความผิดพลาดใน
ด�าน ข�อมูล เทคนิค เครื่องมือบริหาร
จัดการงบประมาณ  บุคลากร เวลา 
และสถานที่ดาํเนินการ หรือจาก
สาเหตุอื่น ๆสามารถดําเนนิการ
ประสานงานได�ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและ
ไว�วางใจจากผู�รับบริการ หรือผู�มีสวน
ได�เสีย 
การมีความรับผิดชอบ และการแสดง
ถึงความความสาํนึกในการรับผดิชอบ
ของงานของบุคลากรหรือผู�ปฏิบัติงาน
ตอผลของป<ญหาที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ หรือขั้นตอนการ
ประสานงาน 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�      
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 8.5 ด�านความ
โปรงใส 
 
 
 
 
 
8.6 ด�านการมี
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 ด�านการ
กระจายอํานาจ 
 

การประสานงานต�องดําเนินการ
ทั้งหมดหรือบางสวนในการเป@ดเผย
และการเข�าถึงข�อมูลขาวสารอันไม
ต�องห�ามตามกฎหมายหรือ
กระบวนการดําเนินการได�อยางเสรี
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย 
การเป@ดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมี
สวนรวมในกระบวนการประสานงาน
ตาง ๆ ของประชาชน /ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสียในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทาง
แก�ไขป<ญหา  
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ  
การดําเนินการในขั้นตอนการ
ประสานงานอาจจะได�มีการถายโอน 
หรือกระจายอํานาจการตัดสนิใจ ใน
บางภารกิจหรือบางกรณีให�แก
บุคลากร หรือผู�รวมดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ตามความ
เหมาะสม 

1 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

1 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 

 
1 

(ต่ํา) 
 
 
 

 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 

ในการประสานงานต�องดําเนนิการ
ทั้งหมดหรือบางสวนในการเป@ดเผย
และการเข�าถึงข�อมูลขาวสาร อันไม
ต�องห�ามตามกฎหมายหรือ
กระบวนการดําเนินการได�อยางเสรี 
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย 
มีการเป@ดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมี
สวนรวมในกระบวนการประสานงาน
ตาง ๆ ของประชาชน /ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสียในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทาง
แก�ไขป<ญหา  
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ  
การดําเนินการในขั้นตอนการ
ประสานงานต�องมีการถายโอน หรือ
กระจายอํานาจการตัดสนิใจ ในบาง
ภารกิจหรือบางกรณีให�แกบุคลากร 
หรือผู�รวมดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
9. ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ 
ติดตามผล /
ประเมินผล 
และการ
รายงานผลการ
ดําเนินการ 
ดังนี ้
 

8.8 ด�านนิติ
ธรรม 
 
 
 
 
9.1 ด�าน
ประสิทธิผล 
 
 
9.2 ด�าน
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
9.3 ด�านการ
ตอบสนอง 

กระบวนการประสานงานมีการ
บังคับใช�กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับที่เปIนธรรม ไมมีการเลือก
ปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน / ผู�รับบริการ  
 
การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค3และ
เป;าหมายของแผนการปฏิบัติการ
ตามที่กําหนดไว�     
การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลไมมีข�อผิดพลาดในด�าน 
เทคนิค เครื่องมือบริหารจัดการ
งบประมาณ บุคลากร เวลา และ
สถานที่ดาํเนนิการหรือจากสาเหตุ
อื่น ๆ 
การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ให�สามารถดําเนนิการ
ได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด และ 
ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและไว�วางใจ
จากประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย 

1 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 

1 
 

1 
 
 

 
 
 

1 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

1 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 

กระบวนการประสานงานมีการบังคับ
ใช�กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับที่เปIนธรรม ไมมีการเลือก
ปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มี
สวนได�เสีย 
การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ต�องให�บรรลุวัตถุประสงค3
และเป;าหมายของแผนการปฏิบตัิการ
ตามที่กําหนดไว� 
การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล ต�องไมมีข�อผิดพลาดใน
ด�านเทคนิค เครื่องมือบริหารจัดการ
งบประมาณ  บุคลากร เวลา และ
สถานที่ดาํเนนิการหรือจากสาเหตุ  
อื่น ๆ 
การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ต�องสามารถดําเนนิการ
ได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด และ 
ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและไว�วางใจ
จากประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
ระดับความเสี่ยง

ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 9.4 ด�านภาระ
รับผิดชอบ 
 
 
9.5 ด�านความ
โปรงใส 
 

บุคลากรผู�มีสวนเกี่ยวข�องในการ
ดําเนินการมีความรับผิดชอบ และการ
แสดงถึงความสาํนึกในการรับผดิชอบ
ตอผลของป<ญหาที่เกิดขึ้น 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
ต�องดําเนินการทัง้หมดหรือบางสวนใน
การเป@ดเผยและการเข�าถึงข�อมูล
ขาวสารอันไมต�องห�ามตามกฎหมาย
หรือกระบวนการดําเนินการได�อยางเสรี
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสียในกระบวนการตาง ๆ ใน
การดําเนินการของประชาชน /
ผู�รับบริการ หรือ ผู�มีสวนได�เสียใน
ขั้นตอนของ                                 
-กระบวนการรับรู�                         
-กระบวนการตัดสินใจ                    
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไข
ป<ญหา                       
       

1 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรผู�มีสวนเกี่ยวข�องในการ
ดําเนินการ ต�องมีความรับผิดชอบ 
และการแสดงถึงความสาํนึกในการ
รับผิดชอบตอผลของป<ญหาที่เกิดขึ้น 
การตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ต�องดําเนนิการทั้งหมด
หรือบางสวนในการเป@ดเผยและการ
เข�าถึงข�อมูลขาวสารอันไมต�องห�าม
ตามกฎหมายหรือกระบวนการ
ดําเนินการได�อยางเสรี ของประชาชน 
/ ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสยี มาก
ยิ่งขึ้น ในขั้นตอนของ     
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทาง
แก�ไขป<ญหา 
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ
ดําเนินการ 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 9.6 ด�านการมี
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 ด�านการ
กระจายอํานาจ 
 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
มีการเป@ดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมี
สวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ในการ
ดําเนินการของประชาชน /ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย ในขั้นตอนของ                  
-กระบวนการรับรู�                         
-กระบวนการตัดสินใจ                    
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไข
ป<ญหา 
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ 
 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล จะ
ได�มีการถายโอน หรือกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ ในการรับรู� หรือเสนอ
ข�อมูลในบางภารกิจ หรือบางกรณีให�แก
บุคลากร หรือผู�รวมดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรม ตามความเหมาะสม 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลต�องมีการเป@ดโอกาสให�มี
การเข�าถึงการมีสวนรวมใน
กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนนิการ
ของประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มี
สวนได�เสีย ในขั้นตอนของ                  
-กระบวนการรับรู�                       
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทาง
แก�ไขป<ญหา 
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ 
ให�กระบวนการหรือขั้นตอนในการ 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได�
มีการถายโอน หรือกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ ในการรับรู� หรือเสนอ
ข�อมูล ในบางภารกิจหรือบางกรณี
ให�แกบุคลากร หรือผู�รวมดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรม ตามความ
เหมาะสม 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 9.8 ด�านนิติ
ธรรม 
 
 
 
 
 
9.9 ด�านความ
เสมอภาค 
 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
ถูกต�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข�อบังคับ มีการดําเนนิการที่เปIนธรรม 
ไมมีการเลือกปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน / ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีสวนได�เสีย 
ให�มีการปฏิบัติ ในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ที่เทาเทียมกันแก 
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�
เสีย โดยไมเกิดจากการแบงแยกด�าน    
- เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่นกําเนิด 
สภาพทางกายสถานะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ 
 

1 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
ถูกต�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือข�อบังคับ มีการดําเนนิการที่เปIน
ธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�เสีย 
ให�มีการปฏิบัติ ในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ที่เทาเทียมกันแก 
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีสวนได�
เสียมากยิ่งขึ้น และไมเกิดจากการ
แบงแยกด�าน                             
- เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ          
- ถิ่นกําเนิด สภาพทางกายสถานะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ฯลฯ ไมมีการเลือกปฏิบัติ 
และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มี
สวนได�เสีย 
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กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในป#จจุบนั โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 

9.10 ด�านการ
มุงเน�นฉันทามติ 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลใน
ทุกกระบวนการหรือทุกขั้นตอนได�รับ
ฉันทามติ หรือข�อตกลงรวมกันของทุก
กลุม ทุกภาคสวน  เชน                     
-ผู�ปฏิบัตงิานหรือ ผู�รวมดําเนินการ       
-ประชาชน หรือผู�รับบริการ                
-ผู�มีสวนได�เสีย 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 
 

 
 
 
 
 

การจัดการความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ในทุกกระบวนการหรือ ทุกขั้นตอน
ได�รับฉันทามติ หรือข�อตกลงรวมกัน
ของทุกกลุม ทุกภาคสวน  เชน 
-ผู�ปฏิบัตงิานหรือ ผู�รวมดําเนินการ       
-ประชาชน หรือผู�รับบริการ 
-ผู�มีสวนได�เสีย 
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                                                                         ส�วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ 

การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 
 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู� 
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การออกติดตาม
ประเมินผลในแตละ
ไตรมาส 

ได�รับข�อมูล
รายละเอียด
โครงการที่
ดําเนินการเสร็จสิน้
ลาช�า 

ประสาน จนท.กองพัสดุ
ในการจัดสงข�อมูลให�ทัน
ตามกําหนดเวลา 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง ประสาน จนท.กองพัสดุใน
การจัดสงข�อมูล ลวงหน�า
กอนถึงกําหนดเวลาอยาง
สม่ําเสมอ ในการออก
ติดตามประเมินผล  
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ส�วนราชการ : กองคลัง 

การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 
 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในป#จจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู� 
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การฝQกปฏิบัติด�านการ
ลงระบบของหนวยงานผู�
เบิก 

เจ�าหน�าที่ผู�รับการ
ฝQกอบรมมีหลากหลาย
ตําแหนงงาน ขาด
ความรู�พื้นฐานทาง
บัญชี ทาํให�เรียนรู�การ
ลงระบบลาช�า 

ประสานหนวยงานผู�เบิก
แตละสวนราชการ
แตงตั้งเจ�าหน�าที่
ผู�รับผิดชอบที่มีความรู�
ความชํานาญทางด�าน
การเงินและบญัชีและมี
พื้นฐานทางบัญช ี

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

มีการแตงตั้งเจ�าหน�าที่ผู�มี
ความรู�ทางด�านการเงิน
และบัญชีในการลงระบบ
และศึกษาเรียนรู�วิธีการลง
ระบบตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ3และวิธี
ปฏิบัติการบนัทึกบญัชี 
การจัดทําทะเบียนและ
รายงานการเงินขององค3กร
ปกครองสวนท�องถิ่น 
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                                                                                 ส�วนราชการ : กองช�าง 

การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 
 โครงการงานก�อสร-างโครงสร-างพื้นฐานตามข-อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5 2563  

จํานวน 332 โครงการ 
 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในป#จจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�      
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งานกอสร�างโครงสร�าง
พื้นฐานตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปS พ.ศ. 2563 
บางโครงการอาจเกิด
การทับซ�อนกับโครงการ
ขององค3กรปกครองสวน
ท�องถิ่นและหนวยงาน
ราชการอื่น 

การออกสํารวจ
โครงการ ผู�ออกสํารวจ
บางคนไมได�ตรวจสอบ
และประสานหาข�อมูล
กับ อปท. ในพื้นที่และ
หนวยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

กอนการปฏิบัติงาน
สํารวจโครงการ กําชับ
ให�ผู�รับผิดชอบออก
สํารวจโครงการทุกคน
ตรวจสอบประสาน
ข�อมูลกับ อปท.ในพื้นที่
และหนวยงานราชการ
อื่นกอน 

1 5 5 
(ปานกลาง) 

การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

- กอนออกปฏิบัติงาน
สํารวจโครงการกําชับให�ผู�
ออกสํารวจทุกคนต�อง
ตรวจสอบและประสาน
ข�อมูลกันกับองค3กร
ปกครองสวนท�องถิ่นใน
พื้นที่และหนวยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข�อง      
- กําชับมอบหมายให�
ผู�รับผิดชอบสาํรวจ
โครงการออกตรวจสอบ
ข�อมูลของโครงการอีกครั้ง
กอนที่จะดําเนนิการจัดซื้อ
จัดจ�าง        

 
 

แบบ RM 3 
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                                                                         ส�วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย�สิน 
การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 

 
กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในป#จจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู� 
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การออกติดตามภาษี
โรงแรม/รีสอร3ท น้ํามัน 
และบริการรับชําระ
ภาษี/คาธรรมเนียม
บํารุงองค3การบริหาร
สวนจังหวัด นอก
สถานที่องค3การบริหาร
สวนจังหวัด และรับคํา
ขอจดทะเบียนสถาน
การค�าพร�อมออกใบ
ทะเบียนสถานการค�า
ให�กับผู�ค�าน้ํามันรายใหม 

ผู�ประกอบการกิจการ
โรงแรม รีสอร3ท และ
ผู�ค�าน้าํมันได�รับ
หนังสือประชาสัมพันธ3
ไมครบทุกรายและ
สถานทีป่ระกอบการ
ค�าอยูหางไกลจาก
สถานที่รับบริการ ณ 
ที่วาการอําเภอ ไม
สะดวกในการเดินทาง
มาชําระภาษ ี

เจ�าหน�าที่กองพัสดุและ
ทรัพย3สิน ได�จัดสง
หนังสือประชาสัมพันธ3ถึง
ผู�นําในชุมชนให�
ประชาสัมพันธ3ถึง
กําหนดการออกรับชําระ
ภาษีนอกสถานที่ ณ ที่วา
การอําเภอที่ทานอยู 
และออกให�บริการรับ
ชําระภาษี ณ สถานที่
ประกอบการค�า 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

1. เพิ่มจํานวนบุคลากร
ด�านการจัดเก็บภาษี และ
ยานพาหนะในการออกรับ
บริการชําระภาษี ณ 
สถานทีป่ระกอบการค�า 
2. นําเทคโนโลยีในการรับ
ชําระภาษีผานระบบ
ออนไลน3เข�ามาใช�ควบคูกับ
วิธีรับชําระภาษีในป<จจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส�วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 
 

กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในป#จจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู� 
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การจ�างครูตางชาติ การสรรหาครูตางชาติ
ลาช�า 

ประสานโรงเรียนใน
สังกัดเรงดําเนินการจ�าง
ครูตางชาติให�ทันการเป@ด
ภาคการศึกษา 

3 

 

 

 

 

3 9 
(ปานกลาง) 

การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ทําหนังสือแจ�งโรงเรียน
หากไมสามารถหาครู
ตางชาติได�ให�ระงับการจ�าง
ในปSการศึกษานั้น 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

การประเมินและกําหนดกลยุทธ�ในการจัดการความเสี่ยง 
 

โครงการ กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส    
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

1. โครงการพัฒนา
สงเสริมกลุม
วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสนิธุ3 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู� ฝQก
ปฏิบัต ิ

ได�รับข�อมูล
กลุมเป;าหมายจาก
หนวยงานที่ร�องขอ
ข�อมูลลาช�า 

- ประสานกับหนวยงานที่
ร�องขอข�อมูลรายชื่อ
กลุมเป;าหมายสงรายชื่อ
ตามวัน เวลาที่กําหนด      
- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป                             

3 2 6           
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานหนวยงานที่
ร�องขอข�อมูล
กลุมเป;าหมายผู�เข�า
รับการอบรมให�
ชัดเจนทนัตามวัน 
เวลา 

2. โครงการ
ป;องกันและแก�ไข
ป<ญหาการมี
เพศสัมพันธ3กอนวัย
อันควร และ
ตั้งครรภ3ในวัยรุน 
 

การจัดอบรมให�
ความรู�แกผู�เข�า
รับการอบรม 

รวบรวมแบบทดสอบ
และ วิเคราะห3ข�อมูล
ลาช�า 

กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
และสรุปผลเชิงคุณภาพ
เพื่อนํามาเปIนแนวทางใน
การกําหนดวางแผนงานใน
ปSถัดไป 

1 3 3            
(ต่ํา) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

รวบรวมแบบทดสอบ
จากผู�เข�าอบรมและ
สงไปยังฝOายติดตาม
และประเมินผล
ภายใน 1 สัปดาห3
หลังจากอบรมเสร็จ 
เพื่อวิเคราะห3สรุป
ข�อมูล 

แบบ RM 3 
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โครงการ กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส    
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

3. โครงการอบรม
เยาวชน รู�รัก
สามัคคี นาํความดี
พัฒนาท�องถิ่น 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู�แกผู�เข�า
รับการอบรม 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�ารวมโครงการ
ลาช�า 

- ประสานกับโรงเรียนใน
สังกัดที่เข�ารวมการอบรม
ให�สงรายชื่อตามวันเวลาที่
กําหนด                      
- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานโรงเรียนใน
สังกัดที่เข�ารวมการ
อบรมเพื่อทราบ
จํานวนและ
รายละเอียดตาง ๆ 
ของผู�เข�ารับการ
อบรมให�ชัดเจน ทัน
ตามวัน เวลา 

4. โครงการพัฒนา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ3ของที่
ระลึกจังหวัด
กาฬสินธุ3 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู�แกผู�เข�า
รับการอบรม 

ได�รับข�อมูล
รายละเอียดโครงการ
ที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ลาช�า 

- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
และสรุปผลเชิงคุณภาพ
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป 

 

1 3 3 
(ต่ํา) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวข�อง
ที่สงข�อมูลผู�เข�ารวม
อบรมโครงการเพื่อ
ขอข�อมูลผู�เข�าอบรม 
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โครงการ กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส    
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

5. โครงการ
สงเสริมการทํา
การเกษตรด�วย
ระบบอินทรีย3 
 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู� ฝQก
ปฏิบัต ิ

กลุมเป;าหมายที่เข�า
รวมอบรมมาอบรม
ไมครบถ�วนตาม
เป;าหมายที่ตั้งไว� 

- ประสานกับ
กลุมเป;าหมายที่เข�ารวม
การอบรมให�สงรายชื่อตาม
วันเวลาที่กําหนด           
- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
และสรุปผลเชิงคุณภาพ
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานกับ
กลุมเป;าหมายที่เข�า
รวมการอบรมเพื่อ
ทราบจํานวนและ
รายละเอียดตาง ๆ 
ของผู�เข�ารับการ
อบรมให�ชัดเจน ทัน
ตามวัน เวลา 
 

6. โครงการ
สงเสริมการเรียนรู� 
สูคุณภาพชีวติ ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู� ฝQก
ปฏิบัต ิ

ได�รับข�อมูล
กลุมเป;าหมายจาก
หนวยงานที่ร�องขอ
ข�อมูลลาช�า 

- ประสานกับหนวยงานที่
ร�องขอข�อมูลรายชื่อ
กลุมเป;าหมายสงรายชื่อ
ตามวัน เวลาที่กําหนด     
- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานหนวยงานที่
ร�องขอข�อมูล
กลุมเป;าหมายผู�เข�า
รับการอบรมให�
ชัดเจน ทนัตามวัน 
เวลา 
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โครงการ กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส    
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

7. คาปOวยการ
สําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบ�าน 
 

คาปOวยการ
สําหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูบ�าน 

อบจ.กาฬสินธุ3 ไมมี
ข�อมูลจํานวน อสม. 
ต�องขอข�อมูลจาก 
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ3 

ประสานเจ�าหน�าที่
สํานักงานสาธารณาสุข
จังหวัดกาฬสนิธุ3 ในการ
จัดสงข�อมูล อสม.ให�
ถูกต�องตามกําหนดเวลา 
 

1 2 2 
(ต่ํา) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานเจ�าหน�าที่
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ3 เพื่อจัดสง
ข�อมูลลวงหน�ากอน
ถึงกําหนดการจัดทํา
ข�อบัญญัติ 

8. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู�สูงอายุจงัหวัด
กาฬสินธุ3 
 

กระบวนการ
กําหนด
กลุมเป;าหมายที่
จะเข�ารับการ
อบรม 

ได�รับข�อมูล
กลุมเป;าหมายจาก
หนวยงานที่ร�องขอ
ข�อมูลมีความลาช�า
สงผลให�การ
ดําเนินงานไมเปIนไป
ตามแผนงานที่
กําหนดไว� 

ประสานกับหนวยงานที่
ร�องขอข�อมูลรายชื่อ
กลุมเป;าหมายให�สงรายชื่อ
ให�ตรงตามวัน เวลาที่
กําหนด 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานหนวยงานที่
ร�องขอข�อมูล
กลุมเป;าหมายกอน
เริ่มลงมือดําเนินการ
โครงการเพื่อไมให�
เกิดความเสี่ยง 
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โครงการ กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส    
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

9. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ต�นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ3 (Young 
Smart Farmer) 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู�แกผู�เข�า
รับการอบรม 

กลุมเป;าหมายที่เข�า
รวมอบรม มาอบรม
ไมครบถ�วนตาม
เป;าหมายที่ตั้งไว� 

- ประสานกับ
กลุมเป;าหมายที่เข�ารวม
การอบรมให�สงรายชื่อตาม
วันเวลาที่กําหนด           
- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานกับ
กลุมเป;าหมายที่เข�า
รวมการอบรมเพื่อ
ทราบจํานวนและ
รายละเอียดตาง ๆ 
ของผู�เข�ารับการ
อบรมให�ชัดเจน ทัน
ตามวัน เวลา 

10. โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีจังหวัด
กาฬสินธุ3 
 

การจัดฝQกอบรม
ให�ความรู�แกผู�เข�า
รับการอบรม 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�ารวมโครงการ
ลาช�า 

- ประสานกับ
กลุมเป;าหมายที่เข�ารวม
การอบรมให�สงรายชื่อตาม
วันเวลาที่กําหนด            
- กําหนดให�ผู�รับผิดชอบ
จัดทําข�อมูลให�ทันเวลา
เพื่อนํามาเปIนแนวทาง
วางแผนงานในปSตอไป 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวข�องเพื่อขอ
ข�อมูลกลุม เป;าหมาย 
แจ�งรายละเอียดตาง 
ๆ เพื่อขอรายชื่อ
กลุมเป;าหมายเข�า
รวมการอบรม ทัน
ตามวัน เวลา 
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โครงการ กิจกรรม ป#จจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ป#จจุบัน 

โอกาส    
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู�     
(Y) x (X) 

กลยุทธ�ที่ใช-จดัการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

11. โครงการ
อบรมด�านแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 
 

การแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 

ได�รับข�อมูลจาก
ผู�เข�ารวมอบรมลาช�า 

 

ประสานกับหัวหน�ากลุม
เกษตรกรที่เข�ารวมการ
อบรมให�สงรายชื่อตามวัน
เวลาที่กําหนด 

2 2 4 
(ปานกลาง) 

 
 
 
 
 
 

 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ประสานหัวหน�ากลุม
เกษตรกรที่เข�ารวม
การอบรมเพื่อทราบ
จํานวนและ
รายละเอียดตาง ๆ 
ของผู�เข�ารับการ
อบรม 
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ส�วนราชการ : สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการฝ!กอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู*บริหาร พนักงาน ลูกจ*างประจํา ลํานักงานจ*าง 
 

ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

ได�รับข�อมูลผู�เข�าร�วม
โครงการและสถานที่
ศึกษาดูงานในกรอบ
เวลาที่จํากัด 

ประสานกับส�วนราชการในการ
ส�งผู�เข�าร�วมโครงการและ
หน�วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน
ก�อนการดําเนินโครงการ 

สามารถดําเนินโครงการได�ตรงตาม
ช�วงเวลา 

 

ม.ค. 2563 มี.ค. 2563 สํานักปลัดองค1การ
บริหารส�วนจังหวัด 

1,000,000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส�วนราชการ : กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดกาฬสินธุ� ประจําป? 2563 
 

ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

1. ขั้นตอนและ
กระบวนการวางแผน
ดําเนินการของศูนย�
อํานวยการการเลือกตั้ง 
1.1 ด�านประสิทธิผล   
 
 
1.2 ด�านประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
1.3 ด�านการตอบสนอง 
 
 
1.4 ภาระรับผิดชอบ 
    
 

 
 
 
 
กําหนดให�ผู�มีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานทุกภาค
ส�วนมุ�งสู�การบรรลุวัตถุประสงค1และเป9าหมายของ
แผนการปฏิบัติการตามที่กําหนดไว�             
กําหนดขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานให� 
รัดกุม ไม�ให�เกิดป;ญหาหรือข�อผิดพลาดในด�าน 
เทคนิควิธีการและเครื่องมือบริหารจัดการ 
งบประมาณ บุคลากร เวลา และสถานที่
ดําเนินการ 
กําหนดวิธีการปฏิบัติงานให�สามารถดําเนินการได�
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให�เกิดความเชื่อมั่น
และไว�วางใจจากผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสีย      
การกําหนดขอบเขตหรือความรับผิดชอบ และการ
เสริมสร�างจิตสาํนึกในการรับผิดชอบของบุคลากร
หรือผู�ปฏิบัติงานต�อผลของป;ญหาที่เกิดขึ้น 

จัดการเลือกตั้งนายกองค1การ
บริหารส�วนจังหวัดและสมาชิก
สภาองค1การบริหารส�วนจังหวัด
กาฬสินธุ1 ได�สาํเร็จด�วยดี มี
ความเรียบร�อยถูกต�องตาม
ระเบียบกฎหมายทุกประการ 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองกิจการสภา
องค1การบริหาร
ส�วนจังหวัด 

20,000,000  

แบบ RM 4 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

1.5 ความโปร�งใส 
 
 
 
 
1.6 การมีส�วนร�วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 การกระจายอํานาจ 
 
 
1.8 นิติธรรม 
 
 
 
 

กําหนดให�การดําเนินการทัง้หมดหรือบางส�วนมี
การเปDดเผยและการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารอันไม�
ต�องห�ามตามกฎหมายหรือกระบวนการดําเนินการ
ได�อย�างเสรี ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 
มีการเปDดให�มีการเข�าถึงการมีส�วนร�วมใน
กระบวนการต�าง ๆ ในการดําเนนิการของ
ประชาชน /ผู�รับบริการ หรือ ผู�มีส�วนได�เสีย ใน
ขั้นตอนของ                                             
-กระบวนการรับรู�                                      
-กระบวนการตัดสินใจ                                 
-กระบวนการเสนอแนะ และ/หรือ แนวทางแก�ไข
ป;ญหา                                                    
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ     
มีการถ�ายโอน หรือกระจายอํานาจการตัดสนิใจใน
บางภารกิจหรือบางกรณีให�แก�บุคลากร หรือผู�ร�วม
ดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม 
มีการบังคับใช� กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข�อบังคับ
ที่เปIนธรรม ไม�มีการเลือกปฏิบัต ิและคํานงึถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วน
ได�เสีย     
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

1.9 ความเสมอภาค 
 
 
 
 
 
1.10 การมุ�งเน�นฉันทา
มติ 
 
 
 
 
2. การจัดเตรียมและ
การใช*งานวัสด-ุ
อุปกรณ� ทรัพยากรหรือ
เครื่องมือ 
ปฏิบัติงาน 
2.1 ประสทิธิผล 
 
 
2.2 ประสิทธิภาพ 
 
 

การให�บริการที่เท�าเทียมกันแก� ประชาชน 
ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสีย อันเกิดจากความ
แตกต�างด�าน                                             
-เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่นกําเนิด สภาพทาง
กาย สถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ฯลฯ 
กระบวนการดําเนินการทุกขั้นตอนได�รับฉันทามติ 
หรือข�อตกลงร�วมกัน ของทุกกลุ�ม ทุกภาคส�วน  
เช�น       
-กลุ�มผู�ร�วมดําเนนิการ            
-กลุ�มประชาชน หรือผู�รับบริการ                      
-ผู�มีส�วนได�เสีย 
 
 
 
 
 
จัดเตรียม สํารอง เพิ่มเติม วัสดุ อุปกรณ1เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ให�ครบถ�วน และเพียงพอเพื่อให�การ
ปฏิบัติราชการการเลือกตั้ง มีประสิทธิผล 
วัสดุ อุปกรณ1อันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีครบถ�วน 
และเพียงพอหรือมีคุณภาพเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให� บรรลุเป9าหมาย
ตามแผนการปฏิบัติราชการ 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

2.3 การตอบสนอง 
 
 
 
 
 
3. การวางแผนด*าน 
บุคลากร 
3.1 ประสทิธิผล 
 
 
 
 
 
3.2 ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

จัดเตรียม เพิ่มเติมหรือสํารองวัสดุอุปกรณ1อัน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให�มีครบถ�วน และเพียงพอ
หรือมีคุณภาพเหมาะสมมีประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให�สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานให�
บรรลุเป9าหมายและตามกําหนดเวลาของแผนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
ส�งเสริม สนบัสนุน พัฒนา ความรู�ความสามารถ
จัดการอํานวยความสะดวก และกํากับ ควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและแก�ไขป;ญหาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ให�สามารถปฏิบัติหน�าทีไ่ด�บรรลุ
ประสิทธิผล และวัตถุประสงค1ทีก่ําหนดไว� 
ส�งเสริม สนบัสนุน พัฒนา ความรู�ความสามารถ   
จัดการอํานวยความสะดวก  และกํากับ ควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และแก�ไขป;ญหาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�
ปฏิบัติหน�าที่ให�สามารถปฏิบัติหน�าทีไ่ด�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค1ที่กําหนดไว�  
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

3.3 การตอบสนอง 
 
 
 
3.4 ภาระรับผิดชอบ 
 
 
 
3.5 การมีส�วนร�วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 กระจายอํานาจ 
 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�ตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสียตาม
วัตถุประสงค1ที่กําหนดไว� 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่มีความ
รับผิดชอบ และการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบต�อผลของป;ญหาจากการปฏิบัติหน�าที่ 
ที่เกิดขึ้น 
ผู�รับบริการ ประชาชน หรือผู�มีส�วนได�เสีย และ/
หรือบุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่
ได�รับโอกาสให�มีการเข�าถึงการมีส�วนร�วมใน          
กระบวนการต�าง ๆ ในการดําเนนิการ ในขั้นตอน
ของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และ/หรือแนวทางแก�ไขป;ญหา 
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ มี
อํานาจการตัดสินใจ ในบางภารกิจบางกรณี ที่
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�ทําให�ผลการปฏิบัติการ
บรรลุวัตถุประสงค1ที่กําหนดไว�  
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

3.7 นิติธรรม 
 
 
 
 
 
3.8 เสมอภาค 
 
 
 
 
3.9  การมุ�งเน�นฉันทา
มติ 
 
 
 

บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ ใช� 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข�อบังคับที่เปIนธรรมไม�
มีการเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�เสีย และมี
ความรู�ความเข�าใจที่ดีในข�อระเบียบกฎหมาย   
ต�าง ๆ 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่
ให�บริการที่เท�าเทียมกันแก� ประชาชน ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีส�วนได�เสีย ไม�มีการแบ�งแยกด�าน  
-เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถิ่นกําเนิด สภาพทาง
กาย สถานะทางการเมือง ฯลฯ 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ได�รับ
โอกาสให�มีส�วนร�วมในการแสดงฉันทามติหรือ
ข�อตกลงร�วมกันในกระบวนการต�าง ๆ ในขั้นตอน
ของ                                 
-กระบวนการรับรู�                  
-กระบวนการตัดสินใจ             
-กระบวนการเสนอ และ/หรือแนวทางแก�ไขป;ญหา          
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

4 . การบริหาร
งบประมาณ 
4.1 ด�านประสิทธิผล 
 
 
4.2 ด�านประสิทธิภาพ 
 
 
4.3  ด�านการ 
ตอบสนอง 
 
 
4.4 ภาระรับผิดชอบ  
 
 
 
5. การกําหนด
ระยะเวลา ของการ
ดําเนินการ 
5.1 ด�านประสิทธิผล 
 
 
5.2 ด�านประสิทธิภาพ 
 

 
 
ประมาณการค�าใช�จ�ายโดยละเอียด และจัด
งบประมาณให�เพียงพอต�อการดําเนินการให�บรรลุ
วัตถุประสงค1และเป9าหมายของแผนการปฏิบัติการ 
ประมาณการค�าใช�จ�ายโดยละเอียด และจัด
งบประมาณให�เพียงพอต�อการดําเนินการให�บรรลุ
วัตถุประสงค1และเป9าหมายของแผนการปฏิบัติการ 
งบประมาณทีไ่ด�รับมา สามารถใช�จ�าย ดําเนินการ
ได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด ก�อให�เกิดความ
เชื่อมั่นและไว�วางใจจากประชาชน ผู�รับบริการ 
หรือผู�มีส�วนได�เสีย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่มีความ
รับผิดชอบ และการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบในการใช�จ�ายงบประมาณที่ได�รับมา ไม�
ส�งผลให�เกิดป;ญหาต�อภารกิจ 
 
 
 
การใช�ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมต�างๆ ของ
โครงการให�เปIนไปตามที่กําหนดไว�ในแผนการ
ดําเนินงาน 
การกําหนดและการใช�ระยะเวลาในการดําเนนิ
กิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการ มีประสิทธิภาพ 
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(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

5.3 ด�านการตอบสนอง 
 
 
 
5.4 ด�านการมีส�วนร�วม 
 
 
 
5.5 ด�านนิติธรรม 
 
 
5.6 ด�านการมุ�งเน�น 
ฉันทามติ 
 
 
 
6. ด*านสถานที่
ดําเนินการ 
6.1  ด�านประสิทธิผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมต�าง ๆ ของ
โครงการเปIนไปตามที่กําหนดไว�ในแผน การที่จะ
ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและไว�วางใจจากประชาชน
ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ และ
ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสีย  ได�รับโอกาสให�มี
ส�วนร�วมในกระบวนการกําหนดระยะเวลา  ใน
กระบวนการและขั้นตอนต�าง ๆ ในการดําเนินการ  
ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมต�าง ๆ ของ
โครงการไม�ล�วงเลยระยะเวลา และเปIนไปภายใต�
กรอบที่กําหนดไว�ในระเบยีบ กฎหมาย 
บุคลากรที่ได�รับคําสั่งแต�งตั้งให�ปฏิบัติหน�าที่ หรือ
ประชาชนผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�เสียได�รับ
โอกาสให�มีส�วนร�วมในการแสดงฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงร�วมกันในการกําหนดกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการต�าง ๆ 
 
 
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนินกิจกรรม ต�าง ๆ 
ตามโครงการเปIนไปตามที่กําหนด และทําให�การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผล 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
6.2  ด�านประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
6.3  ด�านการ
ตอบสนอง 
 
 
6.4 ด�านการมีส�วนร�วม 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 ด�านการกระจาย
อํานาจ 
 

สถานที่ในการดําเนนิกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการ
ต�องมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อทําให�การ
ดําเนินการเปIนไป ตามวัตถุประสงค1สามารถ 
ป9องกันแก�ไขป;ญหา และพัฒนาให�ดีขึ้นได�แม�จะ
เกิดป;ญหาจากการกระทําของมนุษย1/ภัยธรรมชาติ
หรือเหตุอื่น 
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตาม
โครงการเปIนไปตามที่กําหนดไว�ทําให�เกิดความ
เชื่อมั่นและไว�วางใจจากผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�
เสีย                       
มีการเปDดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมีส�วนร�วมใน
กระบวนการต�าง ๆ ในการกําหนดสถานที่
ดําเนินการ  ของประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มี
ส�วนได�เสีย ในขั้นตอนของ                             
-กระบวนการรับรู�                                       
-กระบวนการตัดสินใจ                                 
-กระบวนการเสนอแนะและแนวทางแก�ไขป;ญหา            
-กระบวนการพัฒนา การดําเนนิการ   
สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตาม
โครงการ เปIนไปตามที่กําหนดไว� และอาจจะได�มี
การถ�ายโอน หรือกระจายอํานาจการตัดสินใจใน
การกําหนดสถานที่  ในบางภารกิจบางกรณีให�แก�
บุคลากร หรือผู�ร�วมดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม    
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
6.6 ด�านนิติธรรม 
 
 
 
 
 
7. พิจารณาความ
เหมาะสมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่จะนํามาใช* 
7.1 ด�านประสิทธิผล 
 
 
 
 
7.2 ด�าน ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
7.3 ด�านการตอบสนอง 
 

สถานทีท่ี่กําหนดไว�เพื่อดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ตาม
โครงการ ต�องให�เปIนไปตามที่กําหนดไว�ตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข�อบังคับ และมีความ
เปIนธรรม ไม�มีการเลือกปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มี
ส�วนได�เสีย 
 
 
 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน ต�องมีความ
เหมาะสมทันสมัยมีประสิทธิผล ทําให�สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค1ของโครงการได�โดยแม� 
จะเกิดจากการกระทําของมนุษย1 ภัยธรรมชาติ 
หรือจากเหตุอื่น ๆ 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน ต�อง มี
ความเหมาะสม ทนัสมัย  มีประสิทธิภาพ ทาํให�
สามารถบรรลุวัตถุประสงค1ของโครงการได�โดยแม�
จะเกิดป;ญหาจากการกระทาํของมนุษย1 ภัย
ธรรมชาติ หรือจากเหตุอื่น ๆ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน ต�องทาํให�
สามารถบรรลุวัตถุประสงค1ของโครงการได�โดยไม�มี                                             
ความล�าช�า เทคโนโลยีเปIนไปตามที่กําหนดไว� 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

7.4 ด�านความโปร�งใส 
 
 
 
 
 
7.5 ด�านการมีส�วนร�วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 ด�านนิติธรรม 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งานทาํให�สามารถ 
เข�าถึงข�อมูลข�าวสารอันไม�ต�องห�ามตามกฎหมาย
หรือกระบวนการดําเนินการ ได�อย�างเสรี ของ
ประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสียซึ่งอาจ
ได�ดําเนนิการทั้งหมดหรือบางส�วนในการเข�าถึง
ข�อมูลของการใช�เทคโนโลยี ในการดําเนินการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน ต�องมีความ
เหมาะสม โดยได�มีการเปDดโอกาสให�มีการเข�าถึง
การมีส�วนร�วมในกระบวนการต�าง ๆ ในการ
กําหนดเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ะนํามาใช�
ดําเนินการ ของประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มี
ส�วนได�เสีย ในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไขป;ญหา 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งาน ต�องมีความ
เหมาะสม และถูกต�อง 
ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข�อบังคับ มีความ
เปIนธรรมไม�มีการเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วน
ได�เสีย       
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
7.7 ด�านการมุ�งเน�น
ฉันทามติ 
 
 
8. ขั้นตอนการ
ประสานงาน 
- การประสานงาน
ภายในองค�กร       
- การประสานงาน
ภายนอกองค�กร 
8.1 ด�านประสิทธิผล 
 
8.2 ด�านประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
8.3 ด�านการตอบสนอง 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํมาใช�งานมีความ
เหมาะสม ต�องได�รับการยอมรับจากผู�มีส�วน
เกี่ยวข�องผู�ได�รับผลกระทบ หรือผู�ปฏิบัตงิานจาก
ทุกฝPาย  
 
 
 
 
 
 
ผลของการประสานงานต�องให�บรรลุวัตถุประสงค1
และเป9าหมายของแผนการปฏิบตัิการ 
ขั้นตอน และกระบวนการประสานงานไม�มีความ
ผิดพลาดในด�านข�อมูล เทคนิค เครื่องมือบริหาร
จัดการงบประมาณ บุคลากร เวลา และสถานที่
ดําเนินการหรือจากเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถ
ดําเนินการประสานงานได�มีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค1 หรือเป9าหมายของการดําเนินการ 
การกําหนดขั้นตอน และกระบวนการประสานงาน
ไม�มีความผิดพลาดในด�าน ข�อมูล เทคนิค 
เครื่องมือบริหารจัดการงบประมาณ  บุคลากร 
เวลา และสถานที่ดําเนนิการ หรือจากสาเหตุอื่น ๆ 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

8.4 ด�านภาระ
รับผิดชอบ 
 
 
8.5 ด�านความโปร�งใส 
 
 
 
 
8.6 ด�านการมีส�วนร�วม 
 
 
 
 
 
 
8.7 ด�านการกระจาย
อํานาจ 
 

การมีความรับผิดชอบ และการแสดงถึงความความ
สํานึกในการรับผิดชอบในการผลของงานของ
บุคลากรหรือผู�ปฏิบัติงานต�อผลของป;ญหาที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการ หรือขั้นตอนการประสานงาน 
ในการประสานงานต�องดําเนนิการทั้งหมดหรือ
บางส�วนในการเปDดเผยและการเข�าถึงข�อมูล
ข�าวสาร อันไม�ต�องห�ามตามกฎหมายหรือ
กระบวนการดําเนินการได�อย�างเสรี ของประชาชน 
/ ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสยี 
มีการเปDดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมีส�วนร�วมใน
กระบวนการประสานงานต�าง ๆ ของประชาชน /
ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสียในขั้นตอนของ 
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไขป;ญหา  
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ  
การดําเนินการในขั้นตอนการประสานงานต�องมี
การถ�ายโอน หรือกระจายอํานาจการตัดสินใจ ใน
บางภารกิจหรือบางกรณีให�แก�บุคลากร หรือผู�ร�วม
ดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมต�าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
8.8 ด�านนิติธรรม 
 
 
 
9. ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ติดตามผล /
ประเมินผล และการ
รายงานผลการ
ดําเนินการ ดังนี้        
9.1 ด�านประสิทธิผล 
 
 
9.2 ด�านประสิทธิภาพ 
 
 
 
9.3 ด�านการตอบสนอง 
 
 
 
9.4 ด�านภาระ
รับผิดชอบ 
 

กระบวนการประสานงานมีการบังคับใช�กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับที่เปIนธรรม ไม�มีการ
เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสทิธิเสรีภาพของ
ประชาชน / ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มีส�วนได�เสีย 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ต�องให�
บรรลุวัตถุประสงค1และเป9าหมายของแผนการ
ปฏิบัติการตามที่กําหนดไว� 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ต�องไม�มี
ข�อผิดพลาดในด�านเทคนิค เครื่องมือบริหารจัดการ
งบประมาณ  บุคลากร เวลา และสถานที่
ดําเนินการหรือจากสาเหตุ  อื่น ๆ 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ต�อง
สามารถดําเนินการได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และ ทําให�เกิดความเชื่อมั่นและไว�วางใจจาก
ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสีย 
บุคลากรผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในการดําเนินการ ต�องมี
ความรับผิดชอบ และการแสดงถึงความสํานึกใน
การรับผิดชอบต�อผลของป;ญหาที่เกิดขึ้น 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
9.5 ด�านความโปร�งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6 ด�านการมีส�วนร�วม 
 
 

การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ต�อง
ดําเนินการทัง้หมดหรือบางส�วนในการเปDดเผยและ
การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารอันไม�ต�องห�ามตาม
กฎหมายหรือกระบวนการดําเนนิการได�อย�างเสรี 
ของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสีย 
มากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนของ     
-กระบวนการรับรู� 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไขป;ญหา 
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการดําเนินการ 
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลต�องมีการ
เปDดโอกาสให�มีการเข�าถึงการมีส�วนร�วมใน
กระบวนการต�าง ๆ ในการดําเนนิการของ
ประชาชน /ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสีย ใน
ขั้นตอนของ                                              
-กระบวนการรับรู�                                      
-กระบวนการตัดสินใจ 
-กระบวนการเสนอ และแนวทางแก�ไขป;ญหา 
-กระบวนการพัฒนาการดําเนนิการ 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
9.7 ด�านการกระจาย
อํานาจ 
 
 
 
 
9.8 ด�านนิติธรรม 
 
 
 
 
 
9.9 ด�านความเสมอ
ภาค 
 

ให�กระบวนการหรือขั้นตอนในการ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลได�มีการถ�ายโอน หรือ
กระจายอํานาจการตัดสนิใจ ในการรับรู� หรือเสนอ
ข�อมูล ในบางภารกิจหรือบางกรณีให�แก�บุคลากร 
หรือผู�ร�วมดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม ตามความ
เหมาะสม 
ทุกขั้นตอนหรือกระบวนการในการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ถูกต�องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือข�อบังคับ มีการดําเนินการที่เปIน
ธรรม ไม�มีการเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน / ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มี
ส�วนได�เสีย 
ให�มีการปฏิบัติ ในกระบวนการหรือขั้นตอนการ 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ที่เท�าเทียมกัน
แก�ประชาชน ผู�รับบริการ หรือผู�มีส�วนได�เสียมาก
ยิ่งขึ้น และ ไม�เกิดจากการแบ�งแยกด�าน                             
- เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ                          
- ถิ่นกําเนิด สภาพทางกายสถานะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ ไม�มีการเลือก
ปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน / 
ผู�รับบริการ หรือหรือผู�มีส�วนได�เสีย 
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ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
9.10 ด�านการมุ�งเน�น
ฉันทามติ 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในทุก
กระบวนการหรือ ทุกขั้นตอนได�รับฉันทามติ หรือ
ข�อตกลงร�วมกันของทุกกลุ�ม ทุกภาคส�วน  เช�น 
-ผู�ปฏิบัตงิานหรือ ผู�ร�วมดําเนินการ                  
-ประชาชน หรือผู�รับบริการ                            
-ผู�มีส�วนได�เสีย 
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ส�วนราชการ : กองแผนและงบประมาณ 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการติดตามประเมินผลโครงการตามข*อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป? 

 
ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
ได�รับข�อมูลรายละเอียด
โครงการที่ดําเนนิการ
เสร็จสิ้นล�าช�า 

ประสาน จนท.กองพัสดุใน
การจัดส�งข�อมูล ล�วงหน�าก�อน
ถึงกําหนดเวลาอย�าง
สม่ําเสมอ ในการออกติดตาม
ประเมินผล  

 

สามารถออกติดตามประเมินผลและ
รายงาน ได�ตรงตามช�วงเวลาในแต�
ละไตรมาส (4 ไตรมาส) 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองแผนและ
งบประมาณ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 4 
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ส�วนราชการ : กองคลัง 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการฝ!กอบรมเชิงปฏิบัตกิารปฏิบัตงิานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร� (E-laas) 
 

ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

เจ�าหน�าที่ผู�รับการ
ฝSกอบรมมีหลากหลาย
ตําแหน�งงานขาดความรู�
พื้นฐานทางการเงินและ
บัญชีทาํให�เรียนรู�การลง
ระบบล�าช�า 

ให�มีการแต�งตั้งเจ�าหน�าที่ผู�มี
ความรู�ทางด�านการเงินและ
บัญชีในการลงระบบและ
ศึกษาเรียนรู�วิธีการลงระบบ
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ1และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบญัชี การจัดทํา
ทะเบียนและรายงาน
การเงินขององค1กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติในการลงระบบมี
ความรู� ความเข�าใจในการลงระบบ 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองคลัง 250,000  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส�วนราชการ : กองช�าง 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการก�อสร*างโครงสร*างพื้นฐานงบประมาณรายจ�ายประจําป? 2563 
 

ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

การออกสํารวจโครงการ ผู�
ออกสํารวจบางคนไม�ได�
ตรวจสอบและประสาน
ข�อมูลกับองค1กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นในพื้นที่และ
หน�วยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

- ก�อนออกปฏิบัติงานสาํรวจ
โครงการ กําชับให�ผู�ออกสํารวจ
โครงการทุกคนต�องตรวจสอบและ
ประสานข�อมูลกันกับองค1กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นในพื้นที่และ
หน�วยงานราชการอื่นก�อน            
- กําชับมอบหมายให�ผู�รับผิดชอบ
สํารวจโครงการออกตรวจสอบ
ข�อมูลของโครงการอีกครั้งก�อนที่จะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 

332 โครงการ พ.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองช�าง 223,659,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส�วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย�สิน 
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได* 

 
ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
ผู�ประกอบการกิจการ
โรงแรม/รีสอร1ท และผู�ค�า
น้ํามัน ได�รับหนงัสือ
ประชาสัมพันธ1ไม�ครบทุก
รายและสถานที่
ประกอบการค�าอยู�
ห�างไกลจากสถานที่รับ
บริการ ณ ที่ว�าการอําเภอ 
ไม�สะดวกในการเดินทาง
มาชําระภาษ ี

- เพิ่มจํานวนบุคลากรด�าน
การจัดเก็บภาษี และ
ยานพาหนะในการออกรับ
บริการชําระภาษี ณ สถานที่
ประกอบการค�า 
- นําเทคโนโลยีในการรับ
ชําระภาษีผ�านระบบ
ออนไลน1เข�ามาใช�ควบคู�กับ
วิธีรับชําระภาษีในป;จจุบัน 

- ผู�ค�า/ผู�ประกอบการมีความเข�าใจ
ขั้นตอน วิธีการชาํระภาษ/ี
ค�าธรรมเนียมและโทษที่จะได�รับ
กรณีไม�ชําระภาษีตามกําหนด       
- จํานวนผู�อยู�ในข�ายที่ต�องชาํระ
ภาษี/ค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ.เพิ่ม
มากขึ้น และมาชาํระภาษ/ี
ค�าธรรมเนียม ครบทุกราย 
- ผู�ค�า/ผู�ประกอบการเข�าใจในการ
ชําระภาษี/ค�าธรรมเนียม อบจ. ไป
ช�วยเหลือสังคมและพัฒนาความ
เจริญให�แก�ท�องถิ่น 
 

เม.ย. 2563 ก.ย. 2563 กองพัสดุและทรัพย1สนิ 100,000  

 

 

 

 

แบบ RM 4 
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ส�วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 
 

ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

การหาครูต�างชาติที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ1ล�าช�า 

ทําหนังสือแจ�งโรงเรียนหาก
ไม�สามารถหาครูต�างชาติได�
ให�ระงับการจ�างในปU
การศึกษานั้น 

มีครูต�างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ1และทําการสอนได�ตาม
ระยะเวลาการทาํสัญญา 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 4 
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ส�วนราชการ : กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
โครงการ ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
1. โครงการพัฒนาส�งเสริม
อาชีพกลุ�มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสนิธุ1 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�าร�วมโครงการล�าช�า 

ประสานกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องที่ส�งข�อมูล
ผู�เข�าร�วมอบรมโครงการ
เพื่อติดตาม
ความก�าวหน�าของข�อมูล 

ผู�เข�ารับการอบรมได�ความรู� 
ได�แลกเปลี่ยนประสบการณ1ใน
การดําเนินงานของกลุ�ม และ
สามารถนาํความรู�จากการ
อบรมไปเผยแพร�ในชุมชนของ
ตนเองได� 
 

ม.ค. 2563 มี.ค. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

300,000 

2. โครงการป9องกันและ
แก�ไขป;ญหาการมี
เพศสัมพันธ1ก�อนวัยอันควร
และตั้งครรภ1ในวัยรุ�น 

รวบรวมแบบทดสอบ
และวิเคราะห1ข�อมูล
ล�าช�า 

รวบรวมแบบทดสอบ
จากผู�เข�าอบรมและส�งไป
ให�ฝPายติดตามและ
ประเมินผลภายใน 1 
สัปดาห1หลังจากอบรม
เสร็จ เพื่อวิเคราะห1สรุป
ข�อมูล 
 

มีข�อมูลการดําเนินโครงการ
แนวทางเพื่อใช�ในการวางแผน
โครงการในปUถัดไป 

ก.พ. 2563 ก.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

250,000 

 

 

 
 
 

แบบ RM 4 
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โครงการ ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

3. โครงการอบรมเยาวชน
รู�รักสามัคคี นําความดี
พัฒนาท�องถิ่น 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�าร�วมโครงการ
ล�าช�า 

ประสานกับโรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนในสังกัด 
สพม. 24 ส�งข�อมูลผู�เข�าร�วม
อบรมโครงการเพื่อขอข�อมูล
ผู�เข�าอบรม 

ผู�เข�ารับการอบรมได�ความรู� 
สามารถนาํไปใช�เพื่อพัฒนาตนเอง
และท�องถิ่น โดยอาศัยพลังการมี
ส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เพื่อ
พัฒนาเยาวชนให�มีสุขภาวะที่ดี
พร�อมเปIนส�วนหนึ่งในการร�วม
พัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 
 

มิ.ย. 2563 ส.ค. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

300,000 

4. โครงการพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ1ของที่
ระลึกจังหวัดกาฬสนิธุ1 

ได�รับข�อมูล
รายละเอียดโครงการ
ที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ล�าช�า 

ประสานกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องที่ส�งข�อมูล
ผู�เข�าร�วมอบรมโครงการเพื่อ
ขอข�อมูลผู�เข�าอบรม 

ผู�เข�ารับการอบรมได�ความรู�สามารถ
นําไปใช�เพื่อพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ1และของที่ระลึกของ
หมู�บ�านและชุมชนของตัวเองและ
สามารถนาํความรู�จากการอบรมไป
เผยแพร�ในชุมชนของตนเองได� 
 

พ.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

200,000 
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โครงการ ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 
5. โครงการส�งเสริมการ
ทําการเกษตรด�วยระบบ
อินทรีย1 

กลุ�มเป9าหมายที่เข�า
ร�วมอบรมมาอบรมไม�
ครบถ�วนตามเป9าหมาย
ที่ตั้งไว� 

ประสานกลุ�มเป9าหมาย
ล�วงหน�าก�อนถึง
กําหนดเวลาอย�าง
สม่ําเสมอในการจัดทาํ
โครงการฝSกอบรม 

กลุ�มเป9าหมายผู�เข�าอบรมมา
อบรมครบถ�วนตามเป9าหมาย
ที่ตั้งไว� และสามารถนาํความรู�ที่
ได�ไปปรับใช�ได�ในชีวิตประจําวัน 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

300,000 

6. โครงการส�งเสริมการ
เรียนรู�สู�คุณภาพชีวิต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�าร�วมโครงการ
ล�าช�า 

ประสานกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องที่ส�งข�อมูล
ผู�เข�าร�วมอบรมโครงการ
เพื่อติดตามความก�าวหน�า
ของข�อมูล 

ผู�เข�ารับการอบรมได�ความรู�ได�
แลกเปลี่ยนประสบการณ1ในการ
ดําเนินงานของกลุ�ม ได�เรียนรู�
การดําเนินงานของกลุ�มอื่นใน
ต�างพื้นที่และสามารถนําความรู�
จากการอบรมไปเผยแพร�ใน
ชุมชน และเกิดประโยชน1กับ
ตนเองได� 

มี.ค. 2563 พ.ค. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

300,000 

7. ค�าปPวยการสาํหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ�าน 

จังหวัดกาฬสนิธุ1 มี  
อสม. 18,416 คน ซึ่ง
พบว�ารายชื่อ อสม. 
เหล�านี้มีการ
เปลี่ยนแปลง         
อยู�ตลอดเวลา 

ประสานเจ�าหน�าที่
สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ1 เพื่อประสานขอ
ข�อมูลรายชื่อ อสม. ให�
ถูกต�องและเปIนป;จจุบัน 

ดําเนินการจ�ายค�าปPวยการ    
อสม. ถูกต�อง รวดเร็ว เสร็จทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

220,929,000 
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โครงการ ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

8. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ
จังหวัดกาฬสนิธุ1 

กลุ�มเป9าหมายจาก
หน�วยงานที่ร�องขอ
ข�อมูลมีความล�าช�า
ส�งผลให�แผนงาน
ดําเนินงานไม�เปIนไป
ตามแผนงานที่กําหนด
ไว� 

ติดตามประสานกับ
หน�วยงานที่ร�องขอข�อมูล
รายชื่อกลุ�มเป9าหมายให�ส�ง
รายชื่อให�ตรงตามวัน เวลา 
ที่กําหนด 

มีกลุ�มเป9าหมายที่เปIนตัวแทน
ชมรมผู�สูงอายุ ทั้ง 18 อําเภอ 
เข�าร�วมโครงการตามวัน เวลาที่
กําหนด และผู�เข�าร�วมรับการ
อบรมได�รับความรู�เพื่อนําไปใช�
ในการพัฒนาตนเอง และ
ปรับตัวในสังคมผู�สงูอายุ 

มิ.ย. 2562 ส.ค. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

500,000 

9. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรต�นแบบ
จังหวัดกาฬสนิธุ1 (Young 
Smart Farmer) 

กลุ�มเป9าหมายที่เข�า
ร�วมอบรม มาอบรมไม�
ครบถ�วนตามเป9าหมาย
ที่ตั้งไว� 

ประสานกลุ�มเป9าหมาย
ล�วงหน�าก�อนถึง
กําหนดเวลาอย�าง
สม่ําเสมอในการจัดทาํ
โครงการฝSกอบรม 

กลุ�มเป9าหมายผู�เข�าอบรม มา
อบรมครบถ�วนตามเป9าหมาย
ที่ตั้งไว� และสามารถนาํความรู�ที่
ได�ไปปรับใช�ได�ในชีวิตประจําวัน 

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

300,000 

10. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรีจังหวัด
กาฬสินธุ1 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�าร�วมโครงการ
ล�าช�า 

ประสานกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องที่ส�งข�อมูล
ผู�เข�าร�วมอบรมโครงการ
เพื่อขอข�อมูลผู�เข�าอบรม 

ผู�เข�ารับการอบรมได�ความรู�
สามารถนาํไปใช�เพื่อพัฒนา
ตนเองและชุมชน และสามารถ
นําความรู�จากการอบรมไป
เผยแพร�ในชุมชนของตนเอง
ต�อไป 

มี.ค. 2563 ก.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

400,000 
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โครงการ ป,จจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

เป-าหมาย/ผลสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู*รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เริ่มต*น สิ้นสุด 

11. โครงการแปรรูป
ผลผลติด�านการเกษตร 

ได�รับข�อมูลรายชื่อ
ผู�เข�าร�วมโครงการ
ล�าช�า 

ประสานกับหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องที่ส�งข�อมูล
ผู�เข�าร�วมอบรมโครงการ
เพื่อขอข�อมูลผู�เข�าอบรม 

ผู�เข�ารับการอบรมได�ความรู�
สามารถนาํไปใช�เพื่อแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรของ
หมู�บ�านและชุมชนของตัวเอง
และสามารถนําความรู�จากการ
อบรมไปเผยแพร�ในชุมชนของ
ตนเองได� 

ก.พ. 2563 เม.ย. 2563 กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

300,000 
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