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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์มีอ านาจหน้าที่ในการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจงัหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 
โดยการด าเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พฒันาเกษตรกรรม ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถึงการ
พัฒนาองค์กร พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  

เพื่อให้การบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะท างานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทกุส่วน
ราชการมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยงตาม
กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแตก่ารก าหนดกลยุทธ์ดว้ยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้ว
ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการ
สร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
  

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการ ที่จะให้ความรว่มมือในการ
น าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์กรต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจดัการความเสี่ยงระดับองค์กร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ด ีที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตดัสินใจดา้นตา่ง ๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ ์การตดิตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรพัยากรตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลด
การสูญเสียและโอกาสทีท่ าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุก ๆ องคก์รลว้นแต่มีความเสี่ยง ซ่ึงเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมกีารจดัการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกดิขึ้น จัดล าดับความส าคญัของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางใน
การจดัการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 ดังนั้นคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง องคก์ารบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ จึงได้จดัท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึน้  ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้เกดิความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมรีะบบ 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบข้ันตอนและกระบวนในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ 
 6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 
3. เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
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 3. สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
 5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว 
ทั้งองค์กร 
 6. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
4. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตดัสินใจได้ดียิ่งข้ึนและ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดไดใ้นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรอืสถานการณ์ที่อาจ
ท าให้องค์กรเกดิความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวงัว่าจะไดร้ับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี
ดังนี้ 
  1. เป็นส่วนหน่ึงของหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจดัการความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตดัสินใจด้านตา่งๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจดัการความเสี่ยง 
ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 
  3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารจดัการความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อยา่งครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
  4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารจดัการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถม่ันใจไดว้่าความเสี่ยงได้รับการจดัการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตดัสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด
และสามารถปกปูองผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลคา่แก่องค์กร 
  5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมกีารพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วตัถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจดัการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่
มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรอืการเลือกใชม้าตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรพัยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
5. ข้อมูลพื้นฐาน 
 5.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 การจดัรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวดัซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรปูแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับโดยจดัให้สภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 
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2476  ตามความในพระราชบัญญัติจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น มีลักษณะ
เป็นองค์การแทนประชาชนท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจังหวดัยังมิได้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวดั พ.ศ.2481 ขึ้นโดยมีความประสงค์
ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะส าหรับสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ นั้น  ยังมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิมกลา่ว คือ สภาจงัหวัดยังคงท าหน้าที่เป็นสภาที่
ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบบริหารราชการในส่วนจังหวดัของกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวดัเดิม 
โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวดัแต่เน่ืองจาก
บทบาทและการด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา  ซึ่งคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนักจึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัดให้มีประสิทธภิาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในปี พ.ศ.2498 
อันมีผลให้เกิด"องค์การบริหารสว่นจังหวัด"  ขึ้นตามภูมิภาค  ต่อมาได้มกีารประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 218
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งเมื่อสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภา
การปกครองท้องถิ่นจึงมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เพิ่มข้ึนอย่างมาก  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจอ านาจหน้าที่และบทบาทของสภาจังหวัดจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันจึงขอแบ่งระยะวิวัฒนาการของสภาจังหวดัออกเป็น3ระยะ ดังนี้ 
         1) องค์การบริหารสว่นจงัหวัดในอดตี  (พ.ศ. 2476 - 2498)  
                 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 ที่ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิดและรากฐานของการพัฒนาที่ท าให้ให้มีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในรปูองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2498  นั้น อาจกล่าวโดยสรุปถึงฐานะอ านาจหน้าที่บทบาทของสภา
จังหวัดไดว้่ามีลักษณะดังนี้ 
                 ฐานะสภาจังหวัดในขณะน้ันก็ยังมิได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคลที่
แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ตามกฎหมายเป็นเพียงองค์กรตวัแทนประชาชนรูปแบบหน่ึงที่ท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่จังหวัด  ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2476 ก าหนดให้จังหวดัเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคอ านาจการบริหารงานในจังหวัดอยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการจังหวดัซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นประธานสภาจังหวัดจึงมีบทบาทเป็นเพียงที่
ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของสภาจังหวัดแก่คณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวดัไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามเสมอไป กระทั่งในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการสว่นแผ่นดิน 
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สภาจังหวดั เปลี่ยนบทบาทจากสภาที่ปรกึษาของกรรมการจังหวัดมาเป็นสภา 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับอ านาจหน้าที่ของสภาจังหวัดพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481
มาตรา 25 ไดก้ าหนดใหส้ภาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปน้ี 
    (1) ตรวจและรายงานเรือ่งงบประมาณที่ทางจังหวัดตั้งขึ้นและสอบสวนการคลังทาง 
จังหวัดตามระเบียบ ซึ่งจะได้มีกฎกระทรวงก าหนดไว้ 
    (2) แบ่งสรรเงินทุนอุดหนุนของรัฐบาลระหว่างบรรดาเทศบาลในจังหวดั 
    (3) เสนอข้อแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการจังหวดัในกจิการจังหวัด 
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ดังต่อไปน้ี 
      ก. การรกัษาความสงบเรยีบร้อยและศีลธรรมอันดขีองประชาชน 
      ข. การประถมศึกษาและอาชีวศึกษา 
                        ค. การปูองกันโรคการบ าบัดโรค การจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
                        ง. การจัดให้มีและบ ารุงทางบก ทางน้ า 
                        จ. การกสิกรรมและการขนส่ง 
                        ฉ. การเก็บภาษีอากรโดยตรงซ่ึงจะเป็นรายได้ส่วนจังหวัด 
                        ช. การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และเขตเทศบาล 
                    (4) ให้ค าปรึกษาในกจิการคณะกรรมการจังหวัดร้องขอ 
  2) องค์การบริหารสว่นจงัหวัดในปี  (พ.ศ. 2498 - 2540)  
   การจดัตั้งและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการสว่นจังหวัด  พ.ศ.2498 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นรูปหน่ึง  ดังนั้นองค์การบริหารสว่นจังหวัดจึงเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถ่ินที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว ้เช่นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษาการท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริม
วัฒนธรรม การสาธารณปูการ การปูองกันโรคการบ าบัดโรคและการจดัตัง้และบ ารุงสถานพยาบาลฯลฯ เป็นต้น 
                  นอกจากนี้ องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัยังอาจท ากิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการนั้น
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตนโดยได้รับความ
ยินยอมจากสภาเทศบาลคณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวดั หรือสภาต าบลที่เกี่ยวข้องน้ันและได้รับอนุมัติ
จากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วดว้ยและต่อมาได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด  พ.ศ. 
2540  ออกมาบังคับใช ้
  3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน 
                  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 ไดผ้่านการพจิารณาของรัฐสภาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที ่62ก ลงวันที ่31 ตุลาคม 2540 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดงักล่าวเป็นกฎหมายที่กลา่วถึงระเบียบวิธีการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินแทนที่องค์การบริหารสว่นจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498   
                   ส าหรับเหตุผลของการใชพ้ระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาได้จากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติซึ่งระบุวา่  "โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จดัตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสว่นจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขต
สุขาภิบาลและเทศบาลเมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  ในการนีส้มควร 
ปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดให้สอดคล้องกัน  และปรับปรุงโครงสรา้งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งข้ึน" 
   การจดัตั้งและฐานะตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 ก าหนดให้มี
หน่วยการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารสว่นจงหวัดโดยมีอยูใ่นทุกจังหวดั ๆ ละ 1 
แห่ง รวม 75 แห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวดัโดยทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล สุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้น ความเป็น
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นิติบุคคลก่อให้เกิดอ านาจหน้าที่และขอบเขตพื้นที่ในการใช้อ านาจหน้าทีน่ั้น จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั  พ.ศ. 
2540 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546) ซึง่ได้บัญญัติให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการสว่นท้องถ่ิน  เขตองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้แก่ เขตจังหวัดก าหนดให้มีหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวดั  (โกวิทย์  พวงงาม : 25511) 
 
 5.2 วิสัยทัศน ์

  “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ี มุ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
 
 5.3 พันธกิจ 
  1. พัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
  2. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  5. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจดัการภายใต้การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
 
 5.4 ยุทธศาสตร์การพฒันา 
  ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบรหิารกิจการ 
       บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
1โกวิทย์  พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยทฤษฎแีละแนวคิดและหลกัการ.กรุงเทพมหานคร:  

บริษัท ส.เอเซียเพรส(1989), 2551.   
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ปรึกษานายก อบจ. 

เลขานุการนายก อบจ. 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน 

รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
จ านวน 2 คน 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 30 เขต 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 

 
กองช่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน 

กองสาธารณสุข กองการเจ้าหน้าที่ 
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 5.5 อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
     
 
 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังานราชการทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนจังหวดั งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานพาณิชย ์งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนติิการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาต ิและราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรอืส่วนราชการใดในองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเป็นการเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย 
ได้แก่ 
  1. ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธรุการ งานสารบรรณกลาง งานรัฐพธิี ราชพิธีและพธิี
การต่าง ๆ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานการเลือกตั้ง งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย 
งานควบคุม ก ากับดูแลทรัพย์สิน งานขอใช้โต๊ะ เกา้อี้ เต็นท์ งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ภายในส านักงาน งาน
ซ่อมแซมทรัพย์สินของอบจ. งานเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง งานที่มิได้ก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของกอง 
ส านัก หรือสว่นราชการใดใน อบจ. เป็นการเฉพาะ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ฝ่ายนิติการ มีหน้าทีร่ับผิดชอบงานนิติการเกีย่วกับกฎหมายกลาง งานการพาณิชย์ งานตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งานเกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางนิติกรรม/สัญญา งานเกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค งานจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินของ อบจ. งานการหารือ/ตอบข้อหารือด้านกฎหมาย งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานมัคคุเทศก์ งานจัดท าโปรแกรมการทอ่งเที่ยว งานพัฒนาและงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางโทรทัศน ์วิทย ุงานก ากับ ควบคุม ดูแล อนุญาตจัดระเบียบธุรกิจทอ่งเที่ยว 
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบเว็บไซด์และระบบเน็ตเวิร์ค งานจัดขา่วประจ าวัน 
งานควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตของ อบจ. งานควบคุมเซิร์ฟเวอร์แม่ข่าย งานดูแลแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ งาน
บริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวดั งาน
เลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั งานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด การประชุม
กรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั การจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม 
การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั งานระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิ
สวัสดิการของคณะผู้บรหิารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย 
ได้แก่ 
  1. ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการประชุมสภา การประชุมกรรมการต่าง ๆ 
ของคณะผู้บริหารหรือสภา การจดัท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามติของคณะผู้บริหารหรือสภา งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การตั้งกระทูถ้ามข้อ
ซักถามของสภา งานการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินของสมาชิกสภา งานเลขานุการสภา งานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ฝ่ายกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเลขานุการของสภา งานเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมการตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภา งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา งาน
ตรวจสอบฎีกาการเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานจดัท าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีกองฯ งานรายงานตอบข้อซักถาม สตง. และรายงานตรวจสอบภายใน โครงสรา้ง
ต่าง ๆ ตามนโยบายของราชการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธก์ิจการสภาฯ งาน
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน งานอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและเสรีภาพของ
ประชาชน งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะผูบ้ริหาร ที่ปรึกษา เลขานกุาร งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
งานระเบียบการทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร งานสวัสดิการคณะผู้บริหาร งานอักษรเลขคณะผู้บริหาร งาน
ประชุมคณะผู้บริหาร งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามติผู้บริหาร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
  
  

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังานการจา่ยเงิน การรบัเงิน งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ
พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คา่ธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญฎีกาทุกประเภท งานการจดัท าบญัชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง คา่ตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น ๆ งานการจดัท าหรือชว่ยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกบัสถานะการเงินการคลัง งานการจดัสรรเงินต่าง ๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจา่ยต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดอืนและ
ประจ าปี งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก ่ 
  1. ฝ่ายบริหารการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดท าบัญชี งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  
งานเกี่ยวกับการศกึษา งานเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับเรื่องราวการสอบปากค าและการตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินตกทอดและเงิน ช.ค.บ. งานเกี่ยวกับการรับ-คืน หลักประกันซอง งานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย-การรับ น าส่งเงิน เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนการเงิน งานตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง คา่ตอบแทน และเงินอื่นๆ งานเบิกจ่าย การขอรับบ าเหน็จ บ านาญ งานเกี่ยวกับการขอรับ
สวัสดิการ งานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

กองคลัง 
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  2. ฝ่ายสถิติการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทะเบียนคุมเงินรายได้ งานจัดท าข้อมูลรายได้ 
รายจา่ยเพื่อจัดท า GPP ของจังหวัด งานจดัเก็บข้อมูลสถิติการคลัง งานการโอนเปลี่ยนแปลง งานทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งานจัดท างบประมาณ งานจดัท าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ 
งานด้านวิเคราะห์งบการเงิน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง 
การบัญชี การพัสดุและ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
  
  

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดท าราคากลาง งานจดัท าข้อมูลทางดา้นวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสด ุงานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจดัท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวตัิตดิตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการชา่งสุขาภิบาล งานชว่ยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานชว่ยเหลือสนับสนุนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียน ควบคุมการจัดซือ้ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการค้นวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5  ฝุาย ได้แก ่
  1. ฝ่ายส ารวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผดิชอบงานส ารวจออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางดา้นวิศวกรรมตา่ง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานงบประมาณราคาก่อสรา้งและซ่อมแซมทางอาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
ด้านวิชาการ งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตรวจสอบการก่อสรา้ง งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจดัท าทะเบียนประวัติโครงสร้างก่อสรา้งพืน้ฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า
งานรวบรวมจัดเก็บประวตัิโครงการกอ่สรา้งและซ่อมบ ารุงต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาดารดา้นวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดท าประวตัิ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจกัรกลประจ าปี งานรวบรวมประวัต ิติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักร งานแผนงานและการควบคุม การบ ารุงรกัษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานแผนงานควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามนัเชื้อเพลิง งานตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้ความชว่ยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและ
เครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานช่วยเหลือสนับสนุน การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม งานการควบคุมอาคารกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร งานจดัท าแผนงานและปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
งานขยะมูลฝอย งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าสะอาดในหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินและบาดาล 

กองช่าง 
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คลองส่งน้ า ล าห้วย หนองน้ า งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฟื้นฟูและบ าบัดสิ่งแวดล้อม งาน
ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศและเสียง งานจัดท ารายงานสถานการณ์มลพษิในท้องถิ่น งานขุดเจาะบาดาล งาน
ประสานงานการก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม งานดูแลรักษาคุ้มครองปูองกันที่สาธารณประโยชน์ งาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดร้ับมอบหมาย 
  5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ จัดซื้อจดัจ้าง งาน
พัสดุ งานควบคุมภายใน งานวิชาการทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม งานจัดท างบประมาณ งานจัดท า
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการค้นวิศวกรรมต่าง ๆ             
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
  

 
 
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และฉบับ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดร้ับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก ่
  1. ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนพัฒนา อบจ. งานยทุธศาสตร ์อบจ. งานจดัท าแผนพัฒนา งานคณะกรรมการพัฒนา งานคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา งานส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานจัดท าแผนพฒันาจังหวัด 
การประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (แหล่งน้ า ระบบ
ประปาชนบท แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ าบาดาล) งานแผนงานการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานการเฝูาระวังและปูองกันสิ่งแวดล้อม งานการศึกษาและจัดการ
สิ่งแวดล้อม งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจดัท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และฉบับเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) งานการโอนงบประมาณ งานวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุน งานพัฒนารายได้ งาน
ควบคุมทะเบียนตัดยอดงบประมาณ งานการขออนุมัติแก้ไขค าสั่งชี้แจงงบประมาณข้อบัญญัติประจ าปี งาน
อนุมัติการด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปี งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือ ให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  3. ฝ่ายวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าและพฒันา ระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานตดิตามการด าเนินการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งานประเมินผลแผนงานโครงการ งานตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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ประจ าปี งานเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจดัท าและแผนพฒันาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวดั งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
  
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศกึษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศกึษาในระบบ
การศกึษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน่ มัธยมศึกษา และอาชวีศึกษา งาน
บริหารวิชาการดา้นการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภณัฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลย ีและนวัตกรรมทางการศกึษา งานการศาสนา งานประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียน งานส่งเสรมิสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย 
ได้แก่  
  1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารการศึกษา งานพฒันาการศกึษา งาน
บริหารวิชาการดา้นการศึกษา งานโรงเรียน งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานพฒันาสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวางแผนการศึกษา งานนิเทศและ
ประกันคุณภาพการศกึษา งานตรวจสอบและวัดผลภายในโรงเรียน งานคัดเลือกผู้บริหาร/บุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อรับรางวัลและเชิดชูเกียรติ งานพัฒนาวชิาชีพครู งานจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน งานหลักสูตร
สถานศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน งานแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน งาน
เกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์วิจัย งานการวางแผนโครงการยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา งานเครือข่าย
วิชาการและเครือข่ายทางการศึกษา งานแผนการศึกษา งานประเมินผลการจัดการศกึษา งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา งานมหกรรมการศกึษาท้องถิ่น งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดร้ับมอบหมาย  
  2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานห้องสมุด งานส่งเสริม
สวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานการศาสนา งานการกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมอาชีพ งานแผนงานโครงการและงบประมาณ งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน งานข้อมูลสารสนเทศ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ งานการส่งเสริมการจดัการเรียนชุมชน งาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา งานพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
 
 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ดา้นสวัสดิการสังคมและ
ด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการและวิธกีารพัฒนาสังคม การจัดสวัสดกิารสงัคม และ
การสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจดัระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคมแก่เด็ก สตรี
ผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูง 
อายุ ผู้พกิาร ทพุพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผูป้ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้พกิาร
ทางรา่งกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้ง เรร่่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกท าร้ายร่างกาย งาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจา่ยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก ่ 
  1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดท าแผนด้านการพฒันาสังคมด้าน
สวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพฒันาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธกีารพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งาน
ส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ทพุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไรท้ี่พึ่ง ผูป้ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนผู้พกิารทางร่างกายและสมอง 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่รอ่นไร้ที่พึ่ง ถูกท ารา้ยรา่งกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติตนไมเ่หมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครวัที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนนิชีวิตในครอบครัว งานบริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวชิาการ งาน
สนับสนุนให้ความร่วมมอืการพัฒนาศูนย์สามวัย ตามโครงการสายใยรักแก่ครอบครัวจังหวัดกาฬสนิธุ์ งานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่ความรบัผิดชอบในงานพัฒนาชมุชน งานฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ประสานงานให้ความชว่ยเหลือในการส ารวจข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร งานบริการข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการผลิต การตลาด เทคโนโลยี และการขยายพันธุ์ที่เกีย่วข้องกับการเกษตร งานส่งเสริม
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าและบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร งานประสานให้ความชว่ยเหลือในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร แผนงานเพื่อการพฒันา
บ ารุงรักษาและควบคุมโรคสัตวใ์นท้องถิ่น และแผนพัฒนาแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ ์งานประสานและมีส่วน
ร่วมการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน งานรวบรวมกลุ่ม สร้างครือข่ายสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพทางการเกษตร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอตุสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยและกลุ่มอาชีพ
อิสระ งานสนับสนุนให้ความช่วยเหลือรว่มมือกิจกรรม หมู่บ้าน เศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง งานประสานให้ความช่วยเหลือการส ารวจช่วยเหลือปูองกันก าจัดศัตรพูืชและช่วยเหลือ
ปูองกันก าจัดศตัรพูืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
  

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจา้ง จดัหาพสัดุ ครุภณัฑ์ วัสดุทีด่ิน 
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิประจ าปี งานควบคุมตรวจสอบการรับการจา่ยพัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการตา่ง ๆ 
งานปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสด ุครุภณัฑ์ งานจ าหน่ายพัสด ุครภุัณฑ์ งานรวบรวมสถิติข้อมูลและ

กองพัสดุและทรัพย์สิน 
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ระบบฐานข้อมูล งานจัดท าทะเบียนคุมเอกสารสญัญาซื้อขาย สัญญาจา้ง งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลา
เบิกตัดปี งานจัดท าหนังสือรับรองผลงาน และทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน งานควบคุมงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี งานจัดท างบทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจ าปี งานการจ าหน่ายพัสดุ งานจดัท า
บันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุม การยืม งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ งาน
อนุญาตและจัดท าบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง งานการค านวณคา่
เสื่อมราคาของทรพัย์สินทุกประเภท งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง งานประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินการเกี่ยวกับพัสด ุครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสรา้ง และทรัพย์สินอื่น ๆ  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น             
2 ฝุาย ได้แก ่ 

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดซือ้ จัดจ้าง จัดหาพัสด ุครภุัณฑ์วัสดุทีด่ินและ 
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ งานวิชาการดา้นพัสด ุงานควบคุมการตรวจสอบการรับการจา่ยพัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนเอกสารสัญญาซือ้ขาย สัญญาจา้ง งานขออนุมัติเบิกตัดปี งานควบคุมงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งานถ่ายโอนภารกจิหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ งานจัดท าแผนปฏิบัติการจดัซื้อ งานออกหนังสือ
รับรองผลงาน งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ วัสด ุ
ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง งานปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสด ุครภุัณฑ์ งานขออนุญาตและจดัท าบันทึก
ข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งาน
ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานตรวจสอบพัสดุ งานนโยบายการคลัง งานสถิติข้อมูลการคลัง งาน
จัดท าทะเบียนรถยนต์ งานควบคุมตรวจสอบทรพัย์สิน งานควบคุมพัสดคุรุภัณฑ์ งานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
  

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุง
โครงสรา้งส่วนราชการ งานก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคดัเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและ
แต่งตั้ง งานจดัท า ควบคมุ ตรวจสอบ แก้ไข บันทกึข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทน งานการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการ
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธสิวัสดิการทกุประเภท งานส่งเสริม
สนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดกิารทุกประเภท งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษา
วินัย งานการด าเนินการทางวินัย การอทุธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนบัสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ งานการใหพ้้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี งานจัดตั้ง
ส่วนราชการและการปรบัปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การ
คัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 
งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบัติการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน งานสรรหาต าแหน่งว่างข้าราชการพนักงาน
จ้าง งานลาออกจากราชการ งานการย้ายภายใน งานการลาทุกประเภท งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครู งานพ้นจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกบักับการบริหารงานบุคคล งานประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล งานนาย
ทะเบียนเบิกจ่ายตรงค่ารกัษาพยาบาล งานวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงน้ า งานระบบ E-laas ข้อมูลบุคลากร งานเกษียณอายุราชการ 
งานจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ งานจดัตั้งส่วนราชการใหม่ งานทะเบียนบุคลากรส่วนท้องถ่ิน ก.พ.7 งาน
ประมวลจริยธรรม งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง งานจัดท าค าสั่งเวร
ยามรักษาความปลอดภัย งานการโอน รับโอน งานโบนัส งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานสิทธิสวัสดกิาร งาน 
ธุรการ งานงบประมาณ แผนงาน การพัสด ุและระบบควบคุมภายใน งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงาน งานฝกึอบรม งานแผนพัฒนาบุคลากร งานไปราชการบุคลากร งานยืมเงิน ส่งใช้เงินยืมของ
บุคลากรในสังกดั งานปรบัเงินเดือนให้ได้ตามวุฒ ิงานทุนการศกึษา งานประเมินบริการสาธารณะ งานจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และใบประกาศเกียรติคุณ งานกา
ลา งานประกันสังคม งานรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม งานการรักษาวนิัย การด าเนินการทางวนิัยการอุทธรณ ์และ 
การร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งาน
ประมวลจริยธรรม งานพทิักษ์คุณธรรม งานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม งานรวบรวมระเบียบ หนังสือสั่งการ 
การบริหารงานบุคคล งานการให้พ้นจากราชการ งานประมวลจริยธรรม งานพิทักษ์คุณธรรม งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา คน้คว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานดา้น
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุมโรคตดิตอ่และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลใน
สถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการดา้น
สาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธวิิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสรมิปูองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกัน
สุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งาน
แพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

กองสาธารณสุข 
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และจิตใจผู้ชว่ย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูล
ฝอย งานบริหารจัดการสิง่ปฏิกูล งานปูองกันและบ าบัดการติดสารเสพตดิ งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นควา้ 
วิเคราะห์ วจิัย ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจดัท าและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดลอ้ม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดลอ้ม งาน
วางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง 
บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสีย และสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝุาย 
ได้แก่ 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานการศกึษา ค้นควา้ วิจัย  
วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบรหิารสาธารณสุข งานหลักประกัน
สุขภาพ งานยุทธศาสตรส์าธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานกายภาพและอาชวีบ าบัด งานกองทุน
สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป ้องกันเฝูาระวังและควบคุม 
โรคตดิต่อและโรคไมต่ิดตอ่ งานส่งเสริมปูองกันควบคุมโรค งานบริการรักษาความสะอาด งานอนามยั
สิ่งแวดล้อม งานบรกิารและพัฒนาระบบการจดัการขยะมูลฝอย งานฟื้นฟสูมรรถภาพและจติใจผู้ปวุย งาน
ปูองกันและบ าบัดการตดิสารเสพติด งานพัฒนาและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (อสม.) งานบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการ
ฝึกอบรมสร้างจิตส านกึดา้นสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินการงานด้านการเฝูาระวงั ควบคุม
มลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานบริหารงานงบประมาณการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และระบบควบคุม
ภายในของกองสาธารณสุข งานบริการข้อมูล สถติิ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจา่ยเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรพัยส์ิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุม้ค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งาน
บริการข้อมูล สถิต ิช่วยเหลือให้ค าแนะน าแน่วทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

2.1 ความหมาย ค าจ ากัดความ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความลม้เหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของส่วนราชการ เช่น ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยี 
และด้านกระบวนการ เป็นต้น โดยประเมินจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดร้ับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุการณ์/การกระท า  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุไดว้่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจดัการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจดัการความเสี่ยงมีหลายวธิดีังนี้ 
  - ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูง
และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ หน่วยงานอาจพจิารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมน้ัน ๆ   
  - การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทจุรติด้านการเงิน โดยการ
วางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็น
ต้น 
  - การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมอืปูองกันความเสี่ยง
ทางการเงิน (Hedging Instruments)เป็นต้น  
  - การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจะเลือกใช้วิธกีารถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงาน
เห็นว่าควรด าเนินการเพือ่ประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากดัที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
หรือไม่สามารถบริหารจดัการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมกีารโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 
  - ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจดัการความเสี่ยง เนื่องจากความเสีย่งอยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ หรอืต้นทุนในการบริหารจดัการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
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  - ใช้มาตรการการเฝูาระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ 
การแจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเขื่อนมากเน่ืองจาก
ปริมาณน้ าฝน 
  - การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงข้ึน 
โดยต้องระบุบุคคลและวธิีการด าเนินการที่ชดัเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจา้หน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างาน
ได้ 
  - การส่งเสริมหรือผลกัดนัเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบ
เชิงบวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 
2.2 ประเภทของความเสี่ยง 
 ในเบ้ืองต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ความส าเรจ็ของส่วนราชการด้วยกัน 6 ประเภทความเสี่ยง ได้แก ่ด้านกลยุทธ์ ดา้นการเงิน ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความนา่เชื่อถือขององค์กร ดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ที ่
ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการน ากลยทุธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง   
  2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)  คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการดา้น
การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง
ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงดา้นการทุจรติทาง
การเงิน เป็นต้น 
  3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงทีเ่กิดจากกระบวนการ
ท างานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ    
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
  5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. ความเสี่ยงด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 
2.3 สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment) 
 2.3.1. ปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรนับได้วา่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จอยา่งยิ่ง
ของส่วนราชการ ดังนั้นตอ้งได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรทุกระดบั รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร การบริหารจดัการความเสี่ยงทัว่ทั้งองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์จึงจะประสบความส าเรจ็คือ 
  - ครอบคลุมความเสี่ยงตัง้แต่ระดับส่วนราชการ ระดับหน่วยงาน และระดบัปฏิบัติการ ครอบคลุม
ยุทธศาสตร ์โครงการ และกระบวนการท างานตา่ง ๆ ของทุกหน่วยงาน ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยทัง้ภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ 
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  - มีแนวทางกรอบและมาตรฐานการประเมิน ที่สามารถน ามาจดัล าดับความส าคัญและ 
วิเคราะห์สาเหตุโดยรวมของทั้งส่วนราชการ 
  - มีการบริหารจัดงาน โดยแนวทาง และมาตรฐานที่สอดคล้องกันทัว่ทั้งส่วนราชการ ตามประเภท
ของความเสี่ยงและคุ้มค่าต่อระดับผลกระทบที่สามารถลดและก าจดัได้ 
 2.3.2 ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  
 คือ ระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารยอมรับได้ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารควรก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Tolerance) คือ ระดับความเบ่ียงเบนที่องค์กรยอมรับจากเกณฑ์
หรือดัชนีวดัของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น มีความสัมพันธก์ับ
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้จึงควรเป็นเกณฑ์หรือดัชนีตวัเดียวกับการวดัวัตถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านตา่ง ๆ แลว้ยังต้องน าแนวคิดเรื่อง 
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น 
  - ดา้นยุทธศาสตร์ โครงการที่คดัเลือกมานั้นอาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องประสทิธิผลและการมี 
ส่วนร่วม 
  - ดา้นการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนติธิรรม และภาระรับผิดชอบ 
  - ดา้นการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
  - ดา้นกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค 
  ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกดิจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตาม   
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
2.4  ค าอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมาย 
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจดัการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใชท้รพัยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกจิ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที ่
และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรบัผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได ้
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เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตา่ง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรยีนรู้ ท าความเข้าใจ รว่มแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสนิใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ  
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยงานปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอสิระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุง่เน้นการสร้างความพึงพอใจการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรบัปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิต เพื่อผลด าเนินการทีด่ีของส่วนราชการ ทั้งนี้การ
กระจายอ านาจการตัดสนิใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ 
บริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกึอบรม และ 
อื่น ๆ  
 10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ 
ในการแสวงหาฉันทามตหิรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง ปัจจุบันยังเป็นเรื่องใหม่กับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพอสมควร 
ดังนั้น จึงยังไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวาง คือแนวคดิของ COSO สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี ้
 แนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รวบรวมบรรดานักวิชาการและที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้ในศาสตรด์้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ริเริ่มจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิด/กรอบการบริหารจดัการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ค าศัพท์/ค านิยาม 
และแนวทางการน าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติซ่ึงนอกจากจะเป็นแนวทางที่องคก์รโดยทัว่ไป
สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาระบบการบริหารจดัการความเสี่ยงแล้วจะยังช่วยให้ฝาุยบริหาร กรรมการ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากบัดูแล และหน่วยงานการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรมากขึ้น 
 องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
 องค์ประกอบหลักของการบริหารจดัการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย 8 สว่น
หลัก ได้แก ่
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  1. ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้วา่ “ปัจจัยภายในองค์กร” ถือ 
เป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้น า 
รวมไปถึงบรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนินภารกิจให้บรรลุผลตามหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวม ๆ ก็คือ “วฒันธรรมองค์กร” หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ใหค้วามส าคัญ
ในการบริหารจดัการความเสี่ยงองค์กรนั้น ๆ จะสามารถบรรลุผลตามเปูาหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. การตั้งวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวตัถุประสงค์ของการบริหาร 
ความเสี่ยงในแต่ละระดับ เช่น ระดับองค์กร (Business unit) ระดับกลยุทธ์ (Strategic) หรือการด าเนินงาน  
(Operations) เป็นต้น 

  3. การระบุเหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ ์
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัย
ภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาต ิปัจจัย
ภายใน อาทิ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลย ี
  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้แต่ละองค์กร 
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ฝุายบริหารจะ
ประเมินเหตุการณ์จาก 2 มุมมอง ซึ่งได้แก่โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใชท้ั้งวิธีเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน 
  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลอืกใดบ้างที่สามารถใช้ 
ในการจัดการกับความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร แต่อยา่งไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มคา่กับการลดระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง 
  ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจดัการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คอื การยอมรับ การ
ควบคุม การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยง และการโอนหรือการแบ่งความเสี่ยง 
  6. กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities) หมายถึง ขั้นตอนหรือนโยบายที่เป็นการ 
ควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้วา่การตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ท าในองค์ประกอบที่แล้วจะยังอยู่ระดับที่
สามารถยอมรับได้ 
  7. การสื่อสารและการสง่ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Information and Communication) ล าดบัข้ันตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญเพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วย
สนับสนุนในทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจัยภายในองค์กร (Internal 
Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญขององคป์ระกอบอื่น เพราะจะมสี่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กรได้
ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสรา้งวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 
  8. การตรวจติดตามการด าเนินงาน (Monitoring) องค์ประกอบสุดทา้ยคือ การมีระบบการ 
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินความมีอยู่และคุณภาพของ
องค์ประกอบของการบรหิารจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น การตดิตามในที่นี้ สามารถท าได้ใน 2 
ลักษณะคือ การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluation) และการด าเนินการตดิตาม/ประเมนิเสมือน
หน่ึงว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง (Ongoing Activities) กิจกรรมหนึ่ง โดยด าเนินการแบบ Real time basis และ
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไข/สภาพแวดล้อม 
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 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของ
ประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ผูบ้ริหารมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจดัการความเสี่ยง ซ่ึงหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือ
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ดา้นลบที่อาจจะเกิดขึ้นอัน
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพือ่สร้างหรือ
ฉวยโอกาส หรือไดร้ับประโยชน์จากเหตุการณ์ดา้นบวกที่อาจจะเกิดขึ้น สง่ผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติไดร้ับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจดัการความ
เสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความ
เสี่ยงของหน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเน้ือหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น 
หน่วยงานอาจด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคมุภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเข้าด้วยกัน 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารองค์กรอย่างมธีรรมาภิบาล โดยปัจจัย
หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความส าเรจ็เกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และผู้ก ากับดูแล 
 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. กรอบการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) 
และการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสนิใจผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine  
Processes) ของการบรหิารจัดการความเสี่ยง ซึง่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน  
 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 กรอบการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานทีส่ าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน
ของรัฐควรพิจารณาน ากรอบการบริหารจดัการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจดัการความ
เสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดย
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการน ากรอบการบริหารจัดการความเสีย่งทั้งหมดไป
ปรับใช้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจดัการความเสี่ยงประกอบด้วยหลักการ 8 
ประการ ดังนี ้
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1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
2. ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดแูล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสงู 
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมทีด่ีขององค์กร 
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตดัสินใจ 
7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมลีักษณะดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกวา่แยกเดี่ยว เนื่องจาก 
ความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าชา้ใน
ระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลติ อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสี่ยงขององค์กร เป็นต้น 

2. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึง 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์และกระบวนการประเมินผล 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตดัสินใจในทกุระดับขององค์กร 
 

ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเรจ็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมี
หน้าที่ในการก ากับฝุายบริหารให้มีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ก ากับดูแลซ่ึงมีหน้าทีด่ังกล่าวจะมี
หน้าที่ในการก ากับการบริหารจดัการความเสี่ยงดว้ย ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดแูลเกิดความมั่นใจว่า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่
เหมาะสม การจดัสรรทรพัยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น 
 ผู้ก ากับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่
ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชียวชาญเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เช่น หน่วยงานที่มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการด าเนนิงานอาจจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
อิสระในการก ากับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 
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การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
 การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรพัยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่
การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลกัขององค์กรที่ท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ 
 การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบรหิารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมพีฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware bdhavior) รวมถึง
พฤติกรรมการตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การสร้างพฤติกรรมที่ด ี(Desired bdhaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่าน
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ การสร้างวฒันธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 

1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกต ิ
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยง 
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสีย่ง
อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจา้ของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการตดิตาม การ
รายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผูร้ับผิดชอบในการตดัสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่
ก าหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือความ
คาดหวังของประชาชนทีม่ีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
 
การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององคก์ร 
เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติ
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธโ์ดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ
องค์กรแล้ว การบริหารจีดัการความเสี่ยงจะถูกใชเ้ป็นเครื่องมือในการก าหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งาน
ใหม่ ๆ) และการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหน่ึงของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
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การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน
ควรพจิารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อใหผู้้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 
 ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ
ความเสี่ยง ตวัผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วดัความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้อง
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพจิารณาการรวบรวม
การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 
 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง ความสมบูรณข์องระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงข้ึนอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
อย่างต่อเน่ือง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบรหิารจัดการความเสี่ยงเริม่ต้นจาการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจดัการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพฒันาต่อเน่ืองโดยมีการฝงับริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการด าเนินงานโดยปกติของการด าเนินงานและการตดัสินใจบนพื้น
ฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง 
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บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร 
รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปูองกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกลา่วนี้จะส าเร็จได้จะต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารจดัการความเสี่ยงในทิศทางเดยีวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

การสื่อสาร 

ระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์กร 

วตัถปุระสงค์ 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 

เสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง 

ง 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 การตดิตามและทบทวน 

ขั้นตอนที่ 7 การสื่อสารและการรายงาน 
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3.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มรีะบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสนิธุ์จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงจึงก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้ 
  1. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ 
ปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องครอบคลมุทุกระดับ และทุกสว่นราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวดักาฬสนิธุ์ ที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพือ่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ให้ทุกสว่นราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์รวมทั้งผู้บรหิารทุกระดับ เข้าใจและ
ให้ความส าคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันใน
การระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง 
  4. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  5. ให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการทีด่ี 
  6. ให้น าระบบบริหารจดัการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
องค์กร และเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานตามปกติ 
  7. ให้มีการตดิตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง 
สม่ าเสมอ 
 
3.2 การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีทั้งสิ้น  
7 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์กร 
 ในการวิเคราะห์องค์กร หน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรร์ะดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรตอ้งวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร เช่น  

1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
2. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ดา้นการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดลอ้ม 
(Environmental) 
 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจดัการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับไดร้ะดับองค์กร 
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 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่
หน่วยงานยอมรับเพื่อด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับไดร้ะดับองค์กร
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากบัดูแลในการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจดัการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจดัการความเสี่ยง
ขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย 
ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 
 หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจดัการความเสี่ยงในระดับส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือน าไปสู่การระบุ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ส าหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง  
 การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ทั้งในด้านบวกและดา้นลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจท ารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) 
โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง
หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังนี ้
  - เหตุการณ์ความเสี่ยง 
  - สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root 
cause) ของความเสี่ยง 
  - ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 
 หน่วยงานอาจจดักลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยง
เดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมาก
ขึ้น 
 การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวธิี เช่นการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การ
วิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น การสัมภาษณ ์แบบสอบถาม เป็นต้น 
 การระบุความเสี่ยง แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ที ่
ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการน ากลยทุธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง   
  2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)  คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการดา้น
การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง
ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงดา้นการทุจรติทาง
การเงิน เป็นต้น 
  3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงทีเ่กิดจากกระบวนการ
ท างานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ    
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
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  5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. ความเสี่ยงด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 
ตารางที่ 1 หลักเกณฑก์ารคัดเลือกโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 

ปัจจัยการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. งบประมาณที่ไดร้ับใน
ปีงบประมาณ 2565 ใน   
แต่ละยุทธศาสตร ์
 

ได้รับงบประมาณน้อย
กว่า 10,000,000บาท 

มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์บาง
ประเด็น 

มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
บางประเด็น 

2. ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 
2 กลุ่ม 

มีความเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 

 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพจิารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ไดก้ าหนดไว ้ท าให้การตดัสินใจจดัการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ 
ประเมินความเสี่ยงด้านตา่ง ๆ เช่น ด้านโอกาส ดา้นผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการ
จัดการความเสี่ยง และดา้นลักษณะของความเสี่ยง โดยชว่งคะแนนอาจก าหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน หรือ 5 ชว่ง 
คะแนน 

2. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ ์การท าแบบส ารวจ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การท า Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจ
ท าให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้ 

3. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่ม ี
ต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวตัถุประสงค์ในระดับ
กลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มี
ผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสีย่งที่ไม่มีผลกระทบต่อกจิกรรมอาจะมีผลกระทบตอ่
หน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 
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4. การจดัล าดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้อง 
จัดล าดับความเสี่ยง เพื่อน าไปสู่การพจิารณาจดัสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้
คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจดัล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัย
อื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรอืลักษณะของความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
 4.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ทีจ่ะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานข้ึน ซึ่งสามารถ
ก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง และฝุายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนด เกณฑ์ในเชิง
คุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ง ได้พจิารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณต์่าง ๆ 
(Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่ง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 

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

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

 
 4.2 ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ความรุนแรงและโอกาส 
 
ตารางที่ 2 ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ 
 

คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวตัถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 
(มากกว่า 80%) 

4 สูง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวตัถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง 
(61% - 80%) 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวตัถุประสงค์พอสมควร 
(41% - 60%) 

2 ต่ า 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวตัถุประสงค์อยู่บ้าง 
(21% - 40%) 

1 ต่ ามาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวตัถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 
(น้อยกว่า 20%) 
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ตารางที่ 3 ตารางการพจิารณาความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็น/องค์ประกอบที่
พิจารณา 

1=ต่ ามาก 2=ต่ า 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(x) 

     

      

      
 
ตารางที่ 4 การก าหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ดังนี ้
 

คะแนน ระดับโอกาส ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกวา่ 90% ในช่วงระยะเวลาโครงการ/

กิจกรรม หรือความถี่เกิดข้ึนทุก 6 เดือน  
4 สูง โอกาสเกิด 70% - 90%  ในช่วงระยะเวลาโครงการ/

กิจกรรม หรือเกดิขึ้นทุกป ี
3 ปานกลาง โอกาสเกิด 40% - 69% ในชว่งระยะเวลาโครงการ/

กิจกรรมหรือเกิดขึ้นทุก 2 ป ี
2 น้อย โอกาสเกิด 20% - 39% ในชว่งระยะเวลาโครงการ/

กิจกรรมหรือเกิดขึ้นทุก 3 ป ี
1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% - 39% ในชว่งระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม หรือเกิดขึ้นทุก 5 ป ี
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการจดัล าดับความเสี่ยง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 

(1)  
เกิดขึ้นยาก 

(2)  
เกิดขึ้นน้อย 

(3)  
เกิดขึ้น
บางคร้ัง 

(4)  
เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

(5)  
เกิดขึ้นเป็น

ประจ า 

รุนแรงมาก (5) 
1x5 
(5) 

2x5 
(10) 

3x5 
(15) 

4x5 
(20) 

5x5 
(25) 

รุนแรง 
 (4) 

1x4 
(4) 

2x4 
(8) 

3x4 
(12) 

4x4 
(16) 

4x5 
(20) 

ปานกลาง (3) 
1x3 
(3) 

2x3 
(6) 

3x3 
(9) 

3x4 
(12) 

3x5 
(15) 

น้อย 
       (2) 

2x1 
(2) 

2x2 
(4) 

2x3 
(6) 

2x4 
(8) 

2x5 
(10) 

น้อยมาก (1) 
1x1 
(1) 

1x2 
(2) 

1x3 
(3) 

1x4 
(4) 

1x5 
(5) 
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ตารางที่ 6 ตารางแปลความหมายการจดัล าดับความเสี่ยง 
 

ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง ความหมาย 
1 - 3 ต่ า โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับความเสี่ยงยอมรับได้โดย

ไม่ต้องควบคุมความเส่ียง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิม 
4 - 9 ปานกลาง โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง ระดับความเส่ียงพอยอมรับ

ได้ แต่ต้องควบคุมไม่ให้ความเส่ียงย้ายไปอยู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
10 - 16 สูง โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรง สามารถยอมรับความเส่ียงได้ต้อง

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
17 - 25 สูงมาก โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรง ไม่สามารถยอมรับความเส่ียง

ได้ต้องจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 
ตารางที่ 7 แนวทางการก าหนดทางเลือกในการจดัอันดับความเสี่ยง  
 

เลือกจากอันดับความเสี่ยง 
(Ranking) 

เลือกจากระดับความเสี่ยง 
(Zoning) 

เลือกจากระดับความเสี่ยง
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

(Gap) 
-น าทุกความเสี่ยงมา
เรียงล าดับแล้วเลือกจัดการ
โดยให้ความส าคัญกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงก่อน 

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

-เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
ในปัจจุบันเทียบกับเปูาหมาย
ของความเสี่ยงน้ัน ๆ  
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้) 
หาก gap มาก แสดงว่ามี
ความส าคัญในระดับสูง 

  
 4.3 ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล้วต้องมีการประเมินการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานน าไปปฏิบัติ
และผลจากการจดัการนั้น ต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และมีการค านวณต้นทุนที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับและเพื่อให้การบริหารจัดการความเสีย่งคุ้มค่ามากที่สุด 
 
 ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง 
 การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝุายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปน้ี ในการตดัสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1. การจดัการต้นเหตุของความเสี่ยง 
2. ทางเลือกวิธกีารจัดการความเสี่ยง 
3. ทรัพยากรที่ต้องใชใ้นการบริหารจดัการความเสี่ยง 

 หน่วยงานสามารถพจิารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวธิีหน่ึงหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา
วิธีการจดัการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวธิี วธิีการ
จัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
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  1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูง
และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ หน่วยงานอาจพจิารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมน้ัน ๆ   
  2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตดา้นการเงิน โดยการ
วางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็น
ต้น 
  3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือปูองกันความเสี่ยง
ทางการเงิน (Hedging Instruments)เป็นต้น  
  4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจะเลือกใชว้ิธกีารถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงาน
เห็นว่าควรด าเนินการเพือ่ประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากดัที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
หรือไม่สามารถบริหารจดัการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมกีารโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 
  5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจดัการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ หรอืต้นทุนในการบริหารจดัการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
  6. ใช้มาตรการการเฝูาระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ 
การแจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเขื่อนมากเน่ืองจาก
ปริมาณน้ าฝน 
  7. การท าแผนฉุกเฉิน การจดัท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุข้ันตอนเมื่อเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงข้ึน 
โดยต้องระบุบุคคลและวธิีการด าเนินการที่ชดัเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจา้หน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างาน
ได้ 
  8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล
กระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบดว้ย วธิีการจดัการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชีว้ัดความเสี่ยงทีส่ าคัญ วธิีการตดิตามและการรายงานความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 8 ตารางประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

ผลการควบคุมที่มีในปัจจุบัน ค าอธิบาย 

ดี 
การควบคุมในปัจจุบันเพียงพอแล้ว สามารถปูองกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงได ้

ปานกลาง 
การควบคุมในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถปูองกันได ้โดยยัง
มีบางจุดที่ยังไม่สามารถปูองกันได้ 

ไม่ดี 
การควบคุมในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ยังคงมีโอกาสที่จะมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
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 ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและทบทวน 
 เป็นการรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้ด าเนินการ
ทั้งหมดตามล าดับให้ฝุายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มกีารด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีเปูาหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการ
ความเสี่ยง รวมทั้งตดิตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลผุลตามวัตถปุระสงค์ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูวา่วิธกีารบริหารจดัการความเสี่ยงใดมี
ประสิทธิภาพดีก็ใหด้ าเนินการต่อไป หรือวิธกีารบริหารจดัการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการ
ติดตามไปรายงานให้คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงทราบตามแบบรายงานต่าง ๆ โดยการตดิตามผล
ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ส าหรับปีงบประมาณ 2565
ก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานตามแบบรายงาน 
และรอบระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี ้
   ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
   ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
  2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามทีร่วมอยู่
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หากพบปัจจัยเสี่ยงข้ึนระหว่างด าเนินการให้รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความ
เสี่ยงที่พบใหม่ โดยจัดท ารายงาน (ตามแบบรายงานที่ 2) ทันทีเมื่อพบความเสี่ยงต่อฝุายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงทราบเพื่อหาแนวทางใน
การจดัการความเสี่ยงต่อไป 
 ลักษณะการประเมินผลของการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. การประเมินผลตามตวัชี้วัดการประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ “ร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง” 
  2. การจดัท ารายงานการประเมินผล ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้มั่นใจว่าองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจ้ริงและอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือตอ้งจัดหามาตรการหรือตวัควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองจน
เป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
  เป็นการทบทวนประสิทธภิาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การทบทวนแผนบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว
การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจดัการความเสี่ยง
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงโดยการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ประจ าทุกป ี
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 ขั้นตอนที่ 7 การสื่อสารและการรายงาน  
 การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนรว่มของกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การสือ่สารเป็นการให้รับข้อมลู (Two – way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทาง
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในตอ้งเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายใน (Across Divisions) 
 หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน 
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้ก ากับดูแล ผูบ้ริหาร และผู้มีส่วนได้เสยีได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
 การสื่อสารและรายงานตอ่ผู้ก ากับดูแล เป็นการสือ่สารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 หน่วยงานอาจพจิารณาก าหนดตัวชีว้ัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมลู
ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตวัชี้วดัความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปูองกันความเสี่ยง
ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆ ลงได้ ปัจจยัส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบรหิารจัดการความเสี่ยงทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน
จะต้องมีส่วนรว่มในการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจดัการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงทั้งในระหวา่งหน่วยงาน กระบวนการท างาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ีดังนั้น เพื่อให้
เกิดการผลกัดันการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงไดก้ าหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในระยะเริ่มแรก โดยการน าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบให้น าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการ หลังจากนั้นจึงแจ้งเวียนแผนบริหารจดัการความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ น าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและสรุปสาระส าคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และ
น าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปสาระส าคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบโปรแกรมช่วย
น าเสนอ (Power Point) ลงเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มีโอกาสศึกษาและท าความเข้าใจเพิ่มเติมด้วย 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณต่อไป แนวทางการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะมีชอ่งทางการ
สื่อสารมากขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในระหว่างหนว่ยงาน 
กระบวนการท างาน และหน่วยงานต่าง ๆ ไดด้ียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 4 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 แนวทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การจดัท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีขั้นตอนในการด าเนินการสรุปไดด้ังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ คือ ก าหนดผูร้ับผิดชอบและแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาภาพรวมของ 
องค์กร ก าหนดวตัถุประสงค์การบริหารจดัการความเสี่ยง รวมทั้งคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่รองรับในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อน ามาจัดท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
 2. การระบุความเสี่ยง (Event identification) คือ การระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมโดย 
วิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคต
ที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง 
6 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks ) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational 
Risks) ตามแบบฟอร์ม RM 1 แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ 
 3. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจดัการ 
ความเสี่ยงปัจจุบัน การวเิคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้การจดัระดับของความเสี่ยง เพื่อน า
ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวา่งโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และท าการค านวณระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
  
 
ตัวอย่าง 
 ระดับโอกาสของความเสี่ยง คือ 1 และระดับผลการกระทบ คือ 4 
 ดังนั้น ระดับความรุนแรง คือ 1 x 4 = 4 
 
 โดยข้ันตอนนี้จะเป็นการประเมินระดับความรุนแรงที่ได้จากการค านวณมาเปรียบเทียบกับระดับ
ความรุนแรงที่ยอมรับได ้ซึ่งองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น 
2 ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
  ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน ก าหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 
  ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก ก าหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ทีร่ะดบัน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
16 รวมทั้งน าผลการประเมินมาก าหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM 2 แบบฟอร์มแผนภูมิความ
เสี่ยงและท าการประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM 3 แบบฟอร์มการประเมิน
และก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ เสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์เพือ่พิจารณาอนุมตัิแผน รวมทั้งน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขึน้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คอื การน าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและความ 

ระดับความรุนแรง  =  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ X  ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย 
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สูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรการจดัการความเสี่ยง มอบหมายผู้รบัผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จตามแบบฟอร์ม RM 4 แบบฟอร์มแผนการบริหารจดัการความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 5. การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
คือ การแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินการในภาพรวม เสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
 
4.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจดัท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง  และคณะกรรมการได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจดัท าแผนบริหารจัดการความเสีย่ง ภาพรวมขององค์กร ความหมายของแผนบริหารจดัการ
ความเสี่ยง แนวทางการคัดเลือกโครงการ ความส าคัญ ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนบริหารจดัการความ
เสี่ยงขององค์กร 
 เมื่อคณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลแล้ว จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อ
น ามาจัดท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์มีสว่นราชการทัง้หมด 11 
ส่วนราชการ ซึ่งมีการด าเนินโครงการกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร  ซึ่งในการคดัเลือก
โครงการ ได้ใช้หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 2 เรื่องคือ ความสอดคลอ้งกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และจ านวนงบประมาณมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเพื่อคดัเลือกโครงการที่จะน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งจากการพจิารณาและได้มีการคัดเลือกโครงการ โดยให้สว่นราชการทั้ง 11 สว่นราชการ จะต้องมี
โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าสว่นราชการละ 1 โครงการ   
 หลังจากได้โครงการแล้ว จึงน าโครงการดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสีย่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกบั

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่
ได้รับ (b) 

(a) x (b) 

1. ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

กิจกรรมร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านระบบเฟสบุ๊ค 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
 (มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่   
2 กลุ่มขึ้นไป) 

 

- - 

2. ส านักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี 
ผู้น าพลเมืองดี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
 (มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่   
2 กลุ่มขึ้นไป) 

 

1 
250,000 บาท 

3 

3. กองคลัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

การจัดท าบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
(e-LAAS) ตามมาตรฐาน
การบัญชีและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ 
 

ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

3 
 (มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่   
2 กลุ่มขึ้นไป) 

 

- - 

  

แบบ RM 1 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกบั

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(b) 

(a) x (b) 

4. กองช่าง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน 
204 โครงการ 
 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่   

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

3 
168,162,400 

บาท 

9 

5. กองสาธารณสุข 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
170,000 บาท 

3 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

2. โครงการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชนของจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ศูนย์โฮมสุข) 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
1,500,000 บาท 

3 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
อาสาสมัครประจ าศูนย์โฮมสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 
 
 

1 
5,000,000 บาท 

3 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกบั

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(b) 

(a) x (b) 

6. กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. พาหนะที่ใช้ในการออก
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

- - 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. พนักงานขับรถในการออก
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

- - 

7. กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน (MOU) 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(2,060,500 

บาท) 

3 

8. กองสวัสดิการสังคม 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์ (Young Smart 
Farmer) 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 
 
 

1 
(300,000 บาท) 

3 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกบั

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(b) 

(a) x (b) 

กองสวัสดิการสังคม 

การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

2. โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 

1 
(200,000 บาท) 

3 

การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการอบรมด้านแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(200,000 บาท) 

3 

การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4. โครงการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(200,000 บาท) 

3 

การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(200,000 บาท) 

3 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกบั

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(b) 

(a) x (b) 

กองสวัสดิการสังคม 

การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

6. โครงการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(200,000 บาท) 

3 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

7. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าคนรุ่นใหม่หัวใจ
เพ่ือสังคม 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(250,000 บาท) 

3 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(400,000 บาท) 

3 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ 

9. โครงการบูรณาการ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบดีเด่น (อุดหนุน
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์) 
 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่มขึ้นไป) 
 

1 
(500,000 บาท) 

3 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง 
ความสอดคล้องกบั

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (a) 

งบประมาณที่ได้รับ 
(b) 

(a) x (b) 

9. กองพัสดุและทรัพย์สิน การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การจัดท าขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Terms of Reference – 
TOR) 

- ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 
- ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่ม ขึ้นไป) 

- - 

10. กองการเจ้าหน้าท่ี การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่ม ขึ้นไป) 
 

1 
(250,000 บาท) 

3 

11. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น 

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

ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
(มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่  

2 กลุ่ม ขึ้นไป) 

1 
30,000 บาท 

3 
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ส่วนราชการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกช์ผ่านเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 

    ได้รับการแก้ไข
ปัญหาทันทีแต่
ไม่เกินระยะ 
เวลาท่ีก าหนด 

ประสานงาน
ร่วมกันระหว่าง
ส านักปลัดฯ/กอง
ช่าง/และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
เก่ียวข้อง 

ประสานงาน
กับส่วน
ราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

แก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอน 

เจ้าหน้าที่ติดตาม
เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ตามเขตพื้นที่
ในส่วนที่รับผิดชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 1/2 
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ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี ผู้น าพลเมืองดี ตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง” 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาล  ๑๐  องค์ประกอบ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความ

โปร่งใส 
มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการ 

   คณะกรรมการได้
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

      

2. การ
ประสานงาน
วิทยากรและ
สถานที่ในการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม 

 เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถ
ประสานงานและจัด
โครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

        

3. สรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

    ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงข้อคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรค 
และประเด็นอื่นที่
เก ี่ยวข้อง 
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ส่วนราชการ : กองคลัง 

 กิจกรรม การจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอ

ภาค 
การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

การบันทึกบัญชี
ในระบบ
คอมพิวเตอร์  
(E-laas)  ทุก
ระบบ 

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

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

ผู้ใช้งานที่เข้า
ปฏิบัติงานใน
ระบบขาดความรู้
ความช านาญใน
การวิเคราะห์
รายการบัญชีตาม
นโยบายบัญชี
ภาครัฐท่ีปรับปรุง
ขึ้นใหม่และการ
ปรับปรุงระบบ
บัญชีของ
ส่วนกลางท่ีเกิดขึ้น 

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

 การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับ
หน่วยงานย่อย
ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในระบบเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด
อาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายเงิน 

   การรับรู้ข้อมูล
ในระบบบัญชีที่
มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง
โดยส่วนกลาง
ท าให้เกิดความ
ไม่เข้าใจ เรียนรู้
ไม่ทัน เกิด
ความขัดแย้งใน
การปฏิบัติ
ร่วมกันกับ
หน่วยงานคลัง 
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ส่วนราชการ : กองช่าง 
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

1. การส ารวจ
ออกแบบและ
ประมาณราคา 

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

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

บางโครงการ
ประชาชนไม่
ยินยอมสละท่ีดิน
ให้ก่อสร้างต้อง
ยกเลิกโครงการ 

 ประชาชนไม่รู้
รายละเอียด
เก่ียวกับงานที่
ส ารวจเท่าท่ีควร 
บางโครงการไม่ได้
ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของ
โครงการกับ อปท.
อื่น ไม่มีการ
ตรวจสอบเอกสาร
การยินยอมสละ
ที่ดิน 

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

   ไม่มีการท า
ประชามติกับ
ผู้มีส่วนร่วมที่
เก่ียวข้องและ
กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ
โดยตรง 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติ
ธรรม 

เสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

2. งาน
ก่อสร้างและ
บริหารสัญญา 

-งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่า
ก าหนด 
-โครงการอาจเกิด
การทับซ้อนกับ
โครงการของ
หน่วยงานราชการ
อื่น 

งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนเนื่องจากปัญหาต่างๆ 
เช่น การส่งมอบพื้นที่ การ
แก้ไขแบบแปลน ปัญหา
ความพร้อมของผู้รับจ้าง 
งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างล่าช้า ไม่มีคู่มือใน
การแก้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน
ชัดเจน ท าการจัดซื้อจัด
จ้างในช่วงฤดูฝน บุคลากร
บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และความ
รับผิดชอบในงานอย่าง
จริงจัง ช่างควบคุมงาน
รายงานความก้าวหน้าของ
งานและปัญหาอุปสรรค
ล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน 
 

บางโครงการอาจ
ก่อสร้างไม่ตรงจุด
ตามความต้องการ
ของประชาชนอาจ
เกิดการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

บางโครงการขาด
การ
ประชาสัมพันธ์ 
โครงการอาจจะมี
การชะยอ ยกเลิก 
เปล่ียนแปลง
โครงการ มีการขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลง
รูปแบบและ
รายการก่อสร้าง
เพื่อความถูกต้อง
ของงาน 

ประชาชนไม่รู้
ข้อมูลเก่ียวกับ
งานที่ก่อสร้าง
เท่าท่ีควร 

ภาคประชาชนที่
ร่วมเป็น
กรรมการตรวจ
การจ่งมีความรู้
ในงานที่ตรวจ
และส่วนมาก
ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับ
การตรวจงาน 
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กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติ
ธรรม 

เสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

3. การติดตามผล
การก่อสร้าง/
ซ่อมแซมและการ
รายงานช่วง
ระยะเวลาการค้ า
ประกันผลงาน 

ผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อม
งานที่เกิดช ารุด
ในช่วงระหว่างการ
ค้ าประกันผลงานให้
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาที่แจ้ง 

ไม่มีการก าหนดระยะเวลา
ความถี่ในการสุ่ม
ตรวจสอบสภาพความ
เสียหายก่อนคืนหลักค้ า
ประกันผลงาน เช่น 
อาจจะก าหนดตรวจสอบ
ทุก 3 หรือ 5 เดือน เป็น
ต้น 
 

อาจเกิดการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เก่ียวกับงานช ารุด
เสียหาย 

ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสภาพความ
เสียหายออก
ตรวจสอบและ
บันทึกผลการ
ตรวจสอบล่าช้า 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  50 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติ
ธรรม 

เสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

1. ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

การปฏิบัติตามหน้าที่
อาจไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

        ขาดการบูร
ณาการกลุ่ม
ภาคีอ่ืน ๆ 
รับผิดชอบ
งานเด็กและ
เยาวชน 

2. การบรรยายให้
ความรู้และการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

การอบรมไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 

วัดความรู้ได้เพียงการท า
แบบทดสอบแต่ไม่สามารถ
วัดถึงผลของการน าความรู้
ไปใช้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง 

 บุคลากรในกอง
สาธารณสุข
ปัจจุบันไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

 เด็กและ
เยาวชนใน
จังหวัดไม่
รับทราบข้อมูล
การอบรม
อย่างท่ัวถึง 

    

3. สรุปความพึง
พอใจในการจัดท า
โครงการการท า
แบบทดสอบก่อน
และหลังการอบรม 
 

ผู้เข้าอบรมไม่สามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไป
ถ่ายทอดต่อในกลุ่ม
เยาวชนที่ไม่ได้อบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้ใส่ใจ
การส่งและตอบแบบทอด
สอบ 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์โฮมสุข) 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

1. ให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

การบริการใน
ชุมชนอาจ
ให้บริการไม่
ครอบคลุมทั่วถึง 

อาสาสมัครต้องมี
ความรู้ ได้รับการ
สอนเทคนิคการ
บริการ 

 อบจ.
กายภาพบ าบัด
อาสาสมัคร
ศูนย์โฮมสุข 

 ต้องมีการบูรณาการ
ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานในส่วนของ 
อบจ.สสจ. นัก
กายภาพบ าบัด รวมถึง 
รพ.สต.ในพื้นที ่

  ให้บริการฟื้นฟู
โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

 

2. กิจกรรมเปิด
ศูนย์โฮมสุข 

ด าเนินการทุกศูนย์
ตามที่ก าหนด 

การด าเนินงานใน
แต่ละพื้นที่ที่
แตกต่างกันอาจไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนงาน 

 อบจ.กาฬสินธุ์ 
สสจ.กาฬสินธุ์ 
อปท. 
รพ.สต. 

 ต้องมีการบูรณาการ
ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานในส่วนของ 
อบจ. สสจ. นัก
กายภาพบ าบัด รวมถึง 
รพ.สต.ในพื้นที ่

    

3. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ออกติดตาม
ประเมินผล 

    คณะกรรมการ
ประเมินผลมาจากทุก
ส่วนของภาคีเครือข่าย 

   ติดตาม
ประเมินผลทุก
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจ าศูนย์โฮมสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

1. อบรมให้
ความรู้ให้กับ
อาสาสมัครศูนย์
โฮมสุข 

กลุ่มผู้อบรมมี
จ านวนมากอาจท า
ให้ผู้เข้าอบรมไม่
สามารถลงมือ
ภาคปฏิบัติได้ทั่วถึง 

สถานการณ์
โรคติดต่อโควิด-
19 ท าให้อาจต้อง
ปรับแผนการ
อบรมโดย
แบ่งกลุ่มอบรม
เป็นจ านวนไม่เกิน 
100 คน 
 

 กอง
สาธารณสุขมี
บุคลากรน้อย 

 เป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง
สหวิชาชีพ 

 ทบทวนให้
หลักสูตรมี
มาตรฐาน 

อาสาฯ ซึ่งเป็น
กลุ่มเปูาหมาย
มีการ
เปล่ียนแปลง 

 

2. ศึกษาดูงาน
การให้บริการ
ฟื้นฟ ู

 สถานการณ์โรคโค
วิด-19 ท าให้
ก าหนดสถานที่
ศึกษาดูงานมี
ข้อจ ากัด 
 

 กอง
สาธารณสุขมี
จ านวน
บุคลากรน้อย 

 เป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง
สหวิชาชีพ 

    

 
 
 

แบบ RM 1/2 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  53 
 

 
 

 
ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

กิจกรรม พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

พาหนะที่ใช้ใน
การออกติดตาม
และประเมินผล
โครงการ  

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

พาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางไปราชการ
ออกติดตามและ
ประเมินผล
โครงการมีสภาพ
เก่าทรุดโทรม อายุ
ใช้งานเกิน 10 ปี 

 ควรตรวจสอบสภาพ
พาหนะตาม
ระยะเวลาเพื่อลด
ความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ 
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ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

กิจกรรม ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

ไม่มีพนักงานขับ
รถในการออก
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ  

 ไม่มีพนักงานขับรถใน
การออกติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ต้องขอใช้พนักงานขับ
รถจากกองช่าง 

 ขอก าหนดต าแหน่ง
พนักงาขับรถเพิ่มใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

1. มอบอ านาจ
โรงเรียนด าเนินการ
สรรหาครูสอน
ภาษาจีน 

ครูคนไทยที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ 

ครูคนไทยที่สามารถ
ท าการสอนได้ 

นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาจีนในการ
ติดต่อสื่อสาร 

 โรงเรียนประกาศ
สรรหาครู 

     

2. ด าเนินการจ้าง
ครูผู้สอนภาษาจีน 

โรงเรียนด าเนินการ
ท าสัญญาจ้าง
ครูผู้สอนภาษาจีน 

 ครูผู้สอนท า
แผนการสอน 

       

3. ประเมินผล  นักเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านภาษาจีน
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
เรียนต่อ 
 

  โรงเรียนรายงาน
ผลการปฏิบัติการ
สอนของครูผู้สอน
ภาษาจีน 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธ์ุ (Young Smart Farmer) 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. กลุ่มเปูาหมาย  กลุ่มเปูาหมายที่

ได้รับคัดเลือกจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องไม่ตรงตาม
กลุ่มท่ีมีความ
ต้องการอบรม 

 เจ้าหน้าที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบ
ตามค าส่ังที่
ได้รับ
มอบหมาย 

  กลุ่มเปูาหมาย
บางส่วนเป็น
กลุ่มเดิมที่เคย
ได้รับการ
อบรมมาแล้ว 

 กลุ่มเปูาหมาย
ไม่สามารถ
อบรมได้ครบ
ทุกกลุ่มตาม
ความต้องการ 

 

2. หลักสูตรใน
การฝึกอบรม 

ไม่สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปขยาย
ผล หรือน าไป
ปฏิบัติได้เพราะ
ปัจจัยจ ากัด เช่น 
สถานที่ อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ 
 

หลักสูตรในการ
ฝึกอบรมไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรม 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 

โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. กลุ่มเปูาหมาย  กลุ่มเปูาหมายที่

ได้รับคัดเลือกจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องไม่ตรงตาม
กลุ่มท่ีมีความ
ต้องการอบรม 

 เจ้าหน้าที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบ
ตามค าส่ังที่
ได้รับ
มอบหมาย 

  กลุ่มเปูาหมาย
บางส่วนเป็น
กลุ่มเดิมที่เคย
ได้รับการ
อบรมมาแล้ว 

 กลุ่มเปูาหมาย
ไม่สามารถ
อบรมได้ครบ
ทุกกลุ่มตาม
ความต้องการ 

 

2. หลักสูตรใน
การฝึกอบรม 

ไม่สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปขยาย
ผล หรือน าไป
ปฏิบัติได้เพราะ
ปัจจัยจ ากัด เช่น 
สถานที่ อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ 
 

หลักสูตรในการ
ฝึกอบรมไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรม 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 

โครงการแปรรูปด้านผลผลิตทางการเกษตร ประจ าปี 2565 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะท างาน 

ท าให้โครงการ
ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

เพื่อให้การจัดท า
โครงการมี
ความส าเร็จตาม
ค าส่ังปฏิบัติ
หน้าท่ีของแต่ละ
บุคคล 

 เจ้าหน้าที่มีค าสั่ง
มอบหมายงาน
ตามหน้าท่ี
ปฏิบัติงานตาม
ภาระความ
รับผิดชอบของ
ตัวเอง 

 มีเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานโครงการ
มีส่วนร่วมกันปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

  ท าให้
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ
ตามค าส่ังได้
ปฏิบัติงาน
เท่าเทียมกัน 

 

2. มีทีมวิทยากร
บรรยายสาธิต
และปฏิบัติ
กิจกรรมการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถน าไป
ต่อยอดในการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกจ าหน่าย
เป็นรายได้ของ
ตัวเองได้ 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และได้ฝึก
ปฏิบัติใน
กระบวนการลง
มือท าใน
กิจกรรมการ
แปรรูปตาม
หลักสูตรที่
ก าหนด 
 

ผู้ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
สนใจในกิจกรรม
ที่ทีมวิทยากรได้
สาธิตและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

  
 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้จากทีม
วิทยากร 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. การฝึกอบรม
ให้ความรู้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การก าหนดหลักสูตร
อบรมอาจจะไม่ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน เช่น หัวข้อ 
หรือระดับความยากง่าย
ของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมรวมทั้งการ
ซ้ าซ้อนของหลักสูตรซึ่ง
อาจไปตรงกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

อาจเกิดปัญหาด้าน
สถานการณ์โรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ที่ไม่สามารถจัดอบรมได้ 
หรือการจ ากัดจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

 กองสวัสดิการ
สังคมต้อง
ช่วยกัน
แก้ปัญหา/
เตรียมความ
พร้อมรองรับ
ปัญหาใน
เหตุการณ์
เฉพาะหน้าท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน 

 ผู้เข้าอบรม
บางคนไม่
ตั้งใจท า
กิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
เต็มที ่

   ผู้เข้าร่วม
อบรมไม่ได้
แสดงความ
คิดเห็นใน
เร่ืองของ
การ
ก าหนด
หลักสูตร/
หลักเกณฑ์
ต่างๆ ก่อน
การ
ฝึกอบรม 

2. พิธีเปิดการ
ฝึกอบรม
โครงการ 

ไม่สามารถคาดการได้ว่า
กลุ่มเปูาหมายจะมาครบ
ทุกคนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ 

อาจเกิดปัญหาในการเลื่อน
เวลาในช่วงพิธีเปิดงาน
ออกไปอีกเพื่อรอให้
จ านวนคนพร้อมก่อน 

 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคมต้องหา
ทางแก้ไข 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติ

ธรรม 
เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. อบรมให้
ความรู้กลุ่ม
เกษตรกร 

การก าหนดหลักสูตร
อบรมอาจจะไม่
ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
เช่น หัวข้อ หรือความ
ยากง่ายของหลักสูตร
การฝึกอบรม รวมทั้ง
การซ้ าซ้อน 

อาจเกิดปัญหา
ด้านสถานการณ์
โรคติดต่อไวรัส     
โคโรน่า (โควิด-
19) ท่ีไม่
สามารถจัด
อบรมได ้

ผู้เข้าอบรมบางคน
ไม่ให้ความสนใจ
หรือให้ความสนใจ
เฉพาะหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการอาจ
ต้องเต้าร่วมท า
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อบรม เช่น 
การแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติต่าง ๆ  

 ผู้เข้าอบรมบางคน
ไม่ตั้งใจท า
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างเต็มที่ 

  การก าหนด
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมของแต่
ละปีอาจไม่
ครอบคลุมกลุ่ม
เกษตรกรทุกกลุ่ม
ในจังหวัด 

 

2. การ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ไม่สามารถประเมินผล
ได้ว่ากลุ่มเปูาหมายน า
ความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติ
หรือขยายผล เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได้รับความรู้มากน้อย
เพียงใด 
 

หลังจากเข้ารับ
การอบรมเสร็จ
แล้ว ไม่มีการ
ติดตามผลว่ามี
การน าความรู้ไป
ต่อยอดหรือไม่ 

อาจเกิดปัญหาการ
หากลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมอบรมในปี
ต่อๆ ไป เช่น 
ประชาชนไม่ให้
ความสนใจที่จะ
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
ฝุายที่เก่ียวข้อง
ออกส ารวจผล
การด าเนินงาน
หลังจากท่ีได้รับ
การฝึกอบรม 

 ผู้เข้าอบรมบางคน
อาจไม่ให้ความ
ร่วมมือในการออก
ติดตามผลการ
ฝึกอบรมหรือไม่มี
การขยายผลต่อ
ยอกความรู้ 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ ์
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้นฉนัทา

มต ิ
1. การ
ฝึกอบรมให้
ความรู้กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP 
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

การก าหนดหลักสูตร
อบรมอาจจะไม่ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน เช่น 
หัวข้อ หรือระดับความ
ยากง่ายของหลักสูตร
การฝึกอบรมรวมทั้งการ
ซ้ าซ้อนของหลักสูตรซึ่ง
อาจไปตรงกับหน่วยงาน
อื่น ๆ  

อาจเกิดปัญหา
ด้านสถานการณ์
โรคติดต่อไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) 
ที่ไม่สามารถจัด
อบรมได้ หรือการ
จ ากัดจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

ผู้เข้าอบรมบาง
คนไม่ให้ความ
สนใจหรือให้
ความสนใจ
เฉพาะหลักสูตร 

กองสวัสดิการ
สังคมต้อง
ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา/เตรียม
ความพร้อม
รองรับปญหา
ในเหตุการณ์
เฉพาะหน้าท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน 

 ผู้เข้าอบรม
บางคนไม่
ตั้งใจท า
กิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
เต็มที่ 

  การก าหนด
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมของ
แต่ละปีอาจไม่
ครอบคลุม
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP 
ในจังหวัด 

ผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่ได้แสดงความ
คิดเห็นในเร่ือง
ของการก าหนด
หลักสูตร/
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ก่อนการฝึกอบรม 

2. พิธีเปิดการ
ฝึกอบรม
โครงการ 

ไม่สามารถคาดการได้ว่า
กลุ่มเปูาหมายจะมาครบ
ทุกคนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ 

อาจเกิดปัญหาใน
การเลื่อนเวลา
ในช่วงพิธีเปดงาน
ออกไปอีกเพื่อรอ
ให้จ านวนคน
พร้อมก่อน 
 

 กองสวัสดิการ
สังคมต้อง
หาทาง
แก้ปัญหา 

 ผู้เข้าอบรม
บางคนอาจ
ไม่ได้มาใน
ช่วงเวลาพิธี
เปิด 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าคนรุ่นใหม่หัวใจเพ่ือสังคม 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. การอบรมให้
ความรู้ในกลุ่ม
เยาวชน 

การก าหนดหลักสูตร
การอบรมอาจไม่ตรง
กับความต้องการของ
เด็กและเยาวชน เช่น 
ความยาก ง่ายของ
หลักสูตรการอบรม 

ปัญหาจาก
สถานการณ์
โรคติดต่อไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) 
อาจไม่สามารถใน
การจัดอบรมได้ 

เด็กและเยาวชนที่
เข้ารับการอบรมบาง
คนไม่ให้ความสนใจ
ในการอบรมตาม
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
โครงการต้อง
ดูแลผู้เข้าร่วม
อบรมให้สนใจ
หลักสูตรมากขึ้น 

 ผู้เข้าร่วมการ
อบรมบางคนไม่
สนใจในกิจกรรม
อย่างเต็มที่
เท่าท่ีควร 

  การ
ก าหนด
หลักสูตร
การอบรม
ของแต่ละ
ปีอาจไม่
ครอบคลุม
เยาวชนทั่ว
จังหวัด 

 

2. การติดตาม
ประเมินผล 

ไม่สามารถประเมินได้
ว่ากลุ่มเปูาหมายได้น า
ความรู้ท่ีได้จากการ
อบรมไปปฏิบัติหรือ
ขยายผล เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได้รับความรู้มากน้อย
เพียงใด 
 

หลังจากการอบรม
เสร็จแล้ว ไม่มีการ
ติดตามผลว่ามีการ
น าความรู้ไปต่อ
ยอดหรือไม่ 

ปัญหาในการจัด
อบรมครั้งต่อ ๆ ไป 
เด็กและเยาวชนให้
ความสนใจในการ
เข้าอบรมน้อยลง 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เก่ียวข้องออก
ส ารวจผลการ
ด าเนินงาน
หลังจากท่ีได้รับ
การอบรม 

 ไม่มีการขยายผล
ในการต่อยอด
ความรู้และผู้เข้า
อบรมบางคน
อาจไม่ให้ความ
ร่วมมือในการ
ติดตามผลการ
อบรม 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
1. การอบรมให้
ความรู้ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

การก าหนดหลักสูตร
การอบรมอาจไม่ตรง
ตามความต้องการ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
เช่น ความยาก ง่าย 
ของหลักสูตรการ
อบรม 

ปัญหาจาก
สถานการณ์
โรคติดต่อไวรัสโคโร
น่า (โควิด-19) อาจ
ไม่สามารถในการจัด
อบรมได ้

   ผู้เข้าร่วมการอบรม
บางคนไม่สนใจใน
กิจกรรมอย่างเต็มที่
เท่าท่ีควร 

  การ
ก าหนด
หลักสูตร
การอบรม
ของแต่ละ
ปีอาจไม่
ครอบคลุม
เยาวชนทั่ว
จังหวัด 

 

2. การติดตาม
และประเมินผล 

ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ว่า
กลุ่มเปูาหมายน า
ความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติ
หรือขยายผล เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได้รับความรู้มากน้อย
เพียงใด 
 

หลังจากเข้ารับการ
อบรมเสร็จแล้วไม่มี
การติดตามผลว่ามี
การน าความรู้ไปต่อ
ยอดหรือไม่ 

   ไม่มีการขยายผลใน
การต่อยอดความรู้ 
และผู้เข้าอบรมบางคน
อาจไม่ให้ความร่วมมือ
ในกาติดตามผลการ
อบรม 

    

แบบ RM 1/2 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  64 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม 
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
การติดตามและ
ประเมินผล 

ไม่สามารถประเมินผลได้ว่า
กลุ่มเปูาหมายน าความรู้ที่
ได้ไปปฏิบัติหรือขยายผล 
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลหลังจากที่
ได้รับความรู้มากน้อย
เพียงใด 
 

หลังจากเข้ารับการ
อบรมเสร็จแล้วไม่มี
การติดตามผลว่ามีการ
น าความรู้ไปต่อยอด
หรือไม ่
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ส่วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรม การจัดท าขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference-TOR) 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

การจัดท า
ขอบเขตของ
งานหรือ
รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ 
(Terms of 
Reference-
TOR) 
 

ได้พัสดุหรือ
งานจ้างไม่
ตรงตาม
วัตถุประสงค์
การใช้งาน 

ขาดแนวทาง
การวาง
แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือ
หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา
ที่ชัดเจน
เพื่อให้การ
ด าเนินการ
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความ
ล่าช้าใน
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ไม่ได้รับ
ความพึง
พอใจใน
การ
ด าเนินการ
จัดหาพัสดุ
หรืองาน
จ้างจากผู้
ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ขาด
หลักเกณฑ์ใน
การตรวจสอบ
เอกสารต่าง ๆ 
รวมถึง
หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา
คัดเลือก
ข้อเสนอและ
คุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

การประกาศเปิดเผย
ข้อก าหนดรายละเอียดหรือ
คุณลกัษณะเฉพาะของ
พัสดุหรืองานจ้าง หรือ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
รวมถึงหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
และการก าหนดเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ชัดเจนท า
ให้อาจเกิดการร้องเรียน 
หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีส่วนได้
เสียในการด าเนินการ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
ที่จะด าเนินการจัดซื้อ
หรือจ้าง เช่น หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณหรือ
ผู้ใช้งานพัสดุหรืองาน
จ้างนั้น ผู้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรืองานจ้าง และ
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ได้ร่วมกันประชุมหรือ
ปรึกษาหารือในก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง ท าให้พัสดุหรืองาน
จ้างไม่ตรงต่อความ
ต้องการ 

 การ
ด าเนินงาน
ไม่ถูกต้อง
ตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

อาจมีการ
เลือกปฏิบัติ
หรือก าหนด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้
ใกล้เคียงกับ
ย่ีห้อใดย่ีห้อ
หนึ่งหรือของ
ผู้ขายรายใด
รายหนึ่ง
โดยเฉพาะ 
และท าให้เกิด
ข้อโต้แยง้ใน
ขั้นตอนการ
วิจารย์ร่าง
ขอบเขตฯ 
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ส่วนราชการ : กองการเจ้าหน้าที่ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
 

 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ 

นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

1. ตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาสารเสพติด
ในกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กลุ่มเสี่ยง 
(ครู 
พนักงานจ้าง 
นักเรียน) 
ไม่ให้ความ
ร่วมมือ และ
หลีกเหลี่ยง
การ
ตรวจสอบ 

1. บุคลากร 
ครู
ผู้รับผิดชอบ
มีน้อย 
2. เมื่อตรวจ
พบว่ามีคนมี
สารเสพติด
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผลักภาระ
กันเอง 

 ประชาชนภายใน
หมู่บ้าน ขาดความมี
ส่วนร่วมเนื่องจากคิด
ว่าไม่ใช่ปัญหาของ
ตนเอง จึงไม่ได้
สอดส่องดูแลภายใน
หมู่บ้าน ท าให้มีผู้
สามารถเข้าถึงยาเสพ
ติดและติดยาเสพติด
จ านวนมากขึ้น 

    

2. การด าเนิน
มาตรการทางวินัย
ส าหรับบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัต ิ

      

 

 เมื่อตรวจพบผู้มีสารเสพ
ติด มีการต่อรองไม่ให้
รายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร 
เพื่อไม่ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  

และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 

 
 

กิจกรรม 

หลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ

ตอบสนอง 
ภาระ

รับผิดชอบ 
โปร่งใส มีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจ 
นิติธรรม เสมอภาค การมุ่งเน้น

ฉันทามต ิ
แต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้าน
การเงิน การบัญชี 
และพัสดุ โรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 
12 โรงเรียน 
 

อาจไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
การปฏิบัติการตามแผน
ตรวจสอบ 

อาจเกิดปัญหา 
ข้อผิดพลาดด้านการ
ตรวจสอบที่ไม่
สามารถเข้าข้อมูลได้ 

 เจ้าหน้าที่
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน อบจ.
กาฬสินธุ์ 

อาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยรับตรวจ 
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ส่วนราชการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

         การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  
โครงการ/กิจกรรม การร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน

ปัจจบุัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ผ่านเฟสบุ๊ค 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 

มีอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงาน
ล่าช้าเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ (โควิด-
19) 

การติดต่อประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง ประสานงานกับส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนราชการ : ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการ “รู้รักษ์ สามัคค ีผู้น าพลเมืองดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน
ปัจจบุัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประสานงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและ
สถานท่ีศึกษาดูงาน 

การติดต่อประสาน
กับผู้เข้าร่วม
โครงการและระยะ
การเดินทางไปยัง
สถานท่ีศึกษาดูงาน 

- การจัดท าแบบสอบถาม
ความต้องการของผู้ท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการ 
- ก าหนดเวลาให้
สอดคล้องกับระยะการ
เดินทางไปยังสถานท่ี
ศึกษาดูงานได้ตรงเวลา 

1 2 2 
(ต่ า) 

การยอมรับความเสี่ยง การประสานงานผู้เข้าร่วม
โครงการก่อนด าเนินงาน
และแจ้งแนวทางกับผู้ท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการให้มีความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจนใน
การเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง 
โดยมีการจัดอบรมและ
ซักซ้อมความเข้าใจในท่ี
ประชุม 
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ส่วนราชการ : กองคลัง 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม การจัดท าบัญชรีะบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การเบิกจ่ายเงิน การ
จ าแนกบัญชีรายการตั้ง
หนี้ในระบบเบิกจ่าย 

 

 

 

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

หน่วยงานคลัง ผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเป็นผู้จ าแนกคิด
วิเคราะห์รายการตั้งหนี้
แทนหน่วยงานผู้เบิกทุก
ส่วนราชการ 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

การควบคุมความ
เส่ียง 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ศึกษาเรียนรู้การจัดท า
บัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ โดยเรียนรู้
จากวิทยากร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติใน
การลงระบบ การเบิก
จ่ายเงินเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการการ
จัดท าบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท. 
เพ่ือลดความเสี่ยง 
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                                                                                        ส่วนราชการ : กองช่าง 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

 โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
จ านวน 204 โครงการ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่      
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
บางโครงการอาจเกิด
การทับซ้อนกับโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
ราชการอื่น 

การออกส ารวจ
โครงการ ผู้ออกส ารวจ
บางคนไม่ได้ตรวจสอบ
และประสานหาข้อมูล
กับ อปท. ในพื้นท่ีและ
หน่วยงานราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

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

1 5 5 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

- ก่อนออกปฏิบัติงาน
ส ารวจโครงการก าชับให้ผู้
ออกส ารวจทุกคนต้อง
ตรวจสอบและประสาน
ข้อมูลกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีและหน่วยงาน
ราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง      
- ก าชับมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบส ารวจ
โครงการออกตรวจสอบ
ข้อมูลของโครงการอีกคร้ัง
ก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง        

 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
   

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร และตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

ด าเนินการเฉพาะ
นักเรียน เยาวชนของ
โรงเรียนในสังกัด
เท่านั้น ขาดการมีส่วน
ร่วมจากกลุ่มเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพ่ือร่วมด าเนินการ 

1 3 3 
(ต่ า) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประชุมร่วมกับเครือข่าย
เด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์เพื่อด าเนินกา
ร่วมกัน 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์โฮมสุข) 

   
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

กลุ่มผู้รับบริการมี
จ านวนมาก 

ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี และ
ออกให้บริการฟื้นฟูฯ 
โดยมีทีมนักกายภาพ
ก ากับดูแลให้มีมาตรฐาน 

1 2 2 
(ต่ า) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ก ากับดูแลการให้บริการ 
ฟื้นฟู โดยทีมนัก
กายภาพบ าบัด และยึด
มาตรฐานในการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการพัฒนาประสิทธภิาพอาสาสมัครประจ าศูนย์โฮมสุขจงัหวัดกาฬสินธุ์ 

   
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

อบรมให้ความรู้ให้กับ
อาสาสมัครศูนย์โฮมสุข 

ผู้อบรมมีจ านวนมาก 
และสถานการณ์
โรคติดต่อโควิด-19 
ต้องมีมาตรการในการ
ป้องกันโรค 

แบ่งกลุ่มผู้อบรมมากขึ้น
โดยแบ่งกลุ่มละไม่เกิน 
100 คน 

1 2 2 
(ต่ า) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ด าเนินการตามมาตรการ
การป้องกันโรคติดต่อโค
วิด-19 ตามท่ี
คณะกรรมการโรคติดต่อ
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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                                                                               ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม พาหนะที่ใช้งานในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน

ปัจจบุัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

พาหนะที่ใช้งานในการ
ออกติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

พาหนะที่ใช้งานมี
สภาพเก่าทรุดโทรม 
อายุการใช้งานเกิน
สิบปี 
 

ตรวจสอบสภาพพาหนะ
ตามระยะเวลาเพื่อลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุ  

3 3 9 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง ควรตรวจสอบภาพพาหนะ
ก่อนออกปฏิบัติงาน และ
เสนอขอจัดหาพาหนะใหม่ท่ี
พร้อมต่อการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

แบบ RM 3 
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                                                                               ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

      การประเมินและก าหนดกลยทุธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
     กิจกรรม ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงใน

ปัจจบุัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ไม่มีพนักงานขับรถใน
การออกติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
 

ไม่มีพนักงานขับรถ
ในการออกติดตาม
และประเมินผล
โครงการ ต้องขอใช้
พนักงานขับรถจาก
กองช่าง 
 

ขอใช้พนักงานขับรถจาก
กองช่าง 
 

4 

 

 

 

4 16 
(สูง) 

การยอมรับความเสี่ยง ขอก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ขับรถเพิ่มในแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 
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ส่วนราชการ : กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

1. สถาบันขงจื่อมหา
วิทยาลัยมหาสารคาม
แจ้งส่งครูจีนผู้สอน
ภาษาจีนเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 
2. โรงเรียนในสังกัดฯ
สรรหาครูคนไทยเพื่อ
สอนภาษาจีน 
 
 
 

1. ครูผู้สอนภาษาจีน 
MOU ร่วมกับสถาบัน
ขงจื่อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งมา
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเส่ียงต่อ
โรคโควิด-19 
2. ครูผู้สอนท่ีมีความรู้
ด้านภาษาจีน 

สรรหาครูคนไทยเพื่อ
สอนภาษาจีนในโรงเรียน
ในสังกัดฯ ทดแทน 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

การหลีกเลี่ยงความ
เส่ียง 

สรรหาครูผู้สอนภาษาจีน
โดยเป็นครูคนไทยเพื่อ
สอนทดแทน 

 
 
 
 
 

 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Young Smart 
Farmer) 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

3 2 6 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้าร่วมการอบรมเพื่อ
ทราบจ านวนและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้
เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน
ทันตามวัน เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การส่งเสริมการท า
การเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์ 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

3 2 6 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้าร่วมการอบรมเพื่อ
ทราบจ านวนและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้
เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน
ทันตามวัน เวลา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการแปรรูปด้านผลผลิตทางการเกษตร ประจ าปี 2565 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

ประสานกับหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการ
อบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามว้นเวลาท่ีก าหนด 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมกัน
อบรมเพ่ือทราบจ านวน
และรายละเอียดต่าง ๆ 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวดักาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การส่งเสริมการเรียนรู้สู่
คุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าคนรุ่นใหม่หัวใจเพ่ือสังคม 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อ
สังคมส่งเสริมให้เยาวชน
เรียนรู้การมีจิตอาสามี
ภาวะผู้น า มีแนวคิดต่อ
การพัฒนาสังคม มี
ส านึกรักถิ่นและจิต
สาธารณะ 

ได้รับข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายล่าช้า 

-ประสานกับโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.กส.ที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสนิธุ์ 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การบูรณาการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบดีเด่น 
 

ได้รับข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้า 

-ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
การอบรมให้ส่งรายชื่อ
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
-ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลให้เวลาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทาง
วางแผนงานในปีต่อไป 
 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

การยอมรับความ
เส่ียง 

ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือขอ
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมการอบรมทันตามวัน 
เวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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                                                                                ส่วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย์สิน 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม  การจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference-TOR) 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความ

เสี่ยงในปัจจบุัน 
โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้
จัดการกับความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

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

ผู้รับผิดชอบการจัดท า
ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Terms 
of Reference-TOR) ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าร่างขอบเขตฯ และ
ก าหนดคุณลักษณะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ท า
ให้ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจัดท าขาดความ
ชัดเจนหรือไม่มีคุณภาพไม่
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
ก าหนด ล่าช้า ไม่
ครอบคลุม 

แต่งตั้งบุคคลท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 
(TOR) และผู้ที่มี
ความรู้ในพัสดุหรือ
งานจ้างท่ีจะ
ด าเนินการจัดหา
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ 
ในการจัดท า 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

การควบคุมความ
เส่ียง 

-ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นหรือใน
ระดับแนวคิดโดยการร่วมหารือกับหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานท่ีใช้พัสดุที่จะ
จัดซื้อหรือจ้าง) คณะกรรมการ คณะท างาน 
(ท่ีหน่วยงานแต่งตั้ง) และคณะกรรมการ
ก าหนดร่าง TOR ร่วมกัน เพ่ือให้ได้มุมมองที่
หลากหลายครบถ้วนครอบคลุม 
-จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ (หน่วยงานท่ีใช้พัสดุที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนด
ร่าง TOR เพ่ือให้มีก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง
ตรงต่อความต้องการ 
-จัดให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้าอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of 
Reference-TOR) 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : กองการเจา้หน้าที่ 
การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

การตรวจปัสสาวะ
เพ่ือหาสารเสพติด
สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 

 

 

ด าเนินการเสร็จสิ้น
ล่าช้าเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ (โควิด-19) 

การตรวจคัดกรองตาม
มาตรการการป้องกัน
โรคโควิด ก่อนการ
ตรวจปัสสาวะเพื่อหา
สารเสพติด 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

การยอมรับความเสี่ยง ประสานเจ้าพนักงาน
ปกครองและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในพื้นท่ี
เพ่ือประเมิน
สถานการณ์และการ
วางแผนรองรับเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
โควิด ท่ีอาจเกิดจาก
การเข้ารับการตรวจ
ปัสสาวะ 
 

 
 
 
 

 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

การประเมินและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

 และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบัน 

โอกาส 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 
(Y) x (X) 

กลยุทธท์ี่ใช้จัดการ
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

โครงการตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัด ด้าน
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานแก่บุคลากร
ของโรงเรียน 

การประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ท้ังหน่วยรับตรวจและ
หน่วยตรวจสอบอาจมี
เวลาไม่ตรงกัน 

แจ้งให้บุคลากร
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
รองรับการตรวจสอบ
และนัดหมายเจา้หน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้
รอรับการตรวจสอบ 

2 1 2 
 (ต่ า) 

การหลีกเลี่ยงความ
เส่ียง 

ก่อนออกปฏิบัติงานตาม
โครงการบุคลากรต้อง
เตรียมความพร้อมศึกษา
ข้อมูลระเบียบ/กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

แบบ RM 3 
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ส่วนราชการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
แผนบริหารความเสี่ยง กจิกรรมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเฟสบุ๊คองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
อุปสรรคในการติดต่อ
ประสานงานล่าช้า
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-
19 

ติดต่อประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่าง
ต่อเนื่อง 

สามารถประสานงานโดยผ่าน
หลายช่องทางได้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

ต.ค. 2564  ก.ย. 2565 ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี ผู้น าพลเมืองดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
การติดต่อประสานงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการและระยะ
การเดินทางไปสถานท่ีในการ
จัดการฝึกอบรม 18 อ าเภอ 
 

การประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการก่อน
ด าเนินงานและจัดการอบรมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

สามารถด าเนินโครงการได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ต.ค. 2564 
 

ก.ย. 2565 ส านักงาน
เลขานุการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองคลัง 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี ผู้ลง
ระบบข้อมูลมีคุณสมบัติไม่
ตรงต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ
มีความเข้าใจในระบบ 
บันทึกบัญชีน้อยการ
ลงบัญชีมีความผิดพลาด
และล่าช้า 
2. โปรแกรมระบบ Excel 
ยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ 
ระบบบัญชีมีหน่วยงาน
ย่อยมากกว่าหนึ่ง
หน่วยงาน 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติในการ
ลงระบบบัญชีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการการ
บันทึกบัญชีของ อปท. เพื่อลด
ความเส่ียง 
2. รับค าแนะน าจาก
หน่วยงานผู้ก ากับดูแล การลง
ระบบ และศึกษาจาก
หน่วยงานต้นแบบท่ีมีการ
จัดการบริหาร การจัดท า การ
ลงระบบข้อมูลบัญชีที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ลงระบบบัญชี 
โปรแกรม Excel มีความรู้ เข้าใจ 
การลงระบบทุกขั้นตอน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. การรายงานข้อมูล งบการเงิน 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
รายงานงบการเงินภายใน
ระยะเวลา และตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 

 

 

 

 

กองคลัง - 

 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองช่าง 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

จ านวน 204 โครงการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ  
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 

การออกส ารวจโครงการ ผู้
ออกส ารวจบางคนไม่ได้
ตรวจสอบและประสาน
ข้อมูลกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีและ
หน่วยงานราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ก่อนออกปฏิบัติงานส ารวจ
โครงการ ก าชับให้ผู้ออกส ารวจ
โครงการทุกคนต้องตรวจสอบและ
ประสานข้อมูลกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีและ
หน่วยงานราชการอื่นก่อน 
- ก าชับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ส ารวจโครงการออกตรวจสอบ
ข้อมูลของโครงการอีกคร้ังก่อนที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

204 โครงการ ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองช่าง 168,162,400  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธก์่อนวัยกันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ  

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ด าเนินการเฉพาะนักเรียน 
เยาวชนของโรงเรียนใน
สังกัดเท่านั้น ขาดการมี
ส่วนร่วมจากกลุ่มเด็กและ
เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ประชุมคณะท างานโดยเชิญกลุ่ม
สภาเดกและเยาวชนเพ่ือร่วม
ด าเนินการตามโครงการ 

เกิดความครอบคลุมกลุ่มเด็ก
และเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เม.ย. 2565 ก.ย. 2565 กองสาธารณสุข 170,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนของจังหวดักาฬสินธุ์ (ศูนย์โฮมสุข) 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ  

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
กลุ่มผู้รับบริการมีจ านวน
มาก 

 

 

ประสานเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีและนัก
กายภาพบ าบัดก ากับดูและการฟื้นฟู
ในชุมชน 

ด าเนินการให้บริการฟื้นฟูใน
ชุมชนด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว เสร็จทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองสาธารณสุข 1,500,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองสาธารณสุข 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจ าศูนย์โฮมสุขจงัหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ  

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ผู้อบรมมีจ านวนมาก 
เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดต่อโควิด-19 ต้อมี
มาตรการในการป้องกันโรค 

 

แบ่งกลุ่มผู้อบรมมากขึ้น โดย
แบ่งกลุ่มละไม่เกิน 100 คน 

ด าเนินการตามโครงการตาม
ก าหนดแผนงานเสร็จท้น
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

มิ.ย.2565 ส.ค.2565 กองสาธารณสุข 5,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  97 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
แผนบริหารความเสี่ยง พาหนะที่ใช้ในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
พาหนะที่ใช้งานมีสภาพ
เก่าทรุดโทรมอายุการ
ใช้งานเกินสิบปี 

ควรตรวจสอบสภาพพาหนะ
ก่อนออกปฏิบัติงาน และ
เสนอขอจัดหาพาหนะใหม่ท่ี
พร้อมต่อการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
 

เมื่อพาหนะที่ใช้ในการออก
ปฏิบัติงานพร้อมใช้งาน งานก็จะ
ประสบความส าเร็จ 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองยุทธศาสตรแ์ละ
งบประมาณ 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  98 
 

 
 

ส่วนราชการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
แผนบริหารความเสี่ยง ไม่มีพนักงานขับรถในการออกติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
ไม่มีพนักงานขับรถใน
การออกติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

ขอก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ขับรถเพิ่มในแผนอัตราก าลัง  
3 ปี 
 

เมื่อมีพนักงานขับรถ ก็สามารถออก
ติดตามและประเมินผลโครงการได้
โดยท่ีไม่ต้องขอใช้พนักงานขับรถ
จากกองช่าง เพราะครั้งท่ีผ่านมา
ปัญหาคือพนักงานขับรถกองช่างติด
ราชการ 

 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองยุทธศาสตรแ์ละ
งบประมาณ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

1. ครูผู้สอนภาษาจีน 
MOU ร่วมกับสถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เส่ียงต่อโรคโควิด-19 
2. ครูผู้สอนท่ีมีความรู้
ด้านภาษาจีน 
 

สรรหาครูคนไทยเพื่อสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนใน
สังกัดฯทดแทน 

มีครูผู้สอนภาษาจีนท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์และท าการสอน
ได้ตามระยะเวลาการท าสัญญา 

ต.ค. 64 ก.ย. 65 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2,060,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  100 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
อบรมล่าช้า 

ประสานกลุ่มเป้าหมาย
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดเวลา
อย่างสม่ าเสมอในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมมาอบรม
ครบถ้วนตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ได้
ในชีวิตประจ าวัน 

มี.ค. 2565 พ.ค. 2565 กองสวัสดิการสังคม 300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  101 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการท าเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
อบรมล่าช้า 

ประสานกลุ่มเป้าหมาย
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดเวลา
อย่างสม่ าเสมอในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมมาอบรม
ครบถ้วนตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ได้
ในชีวิตประจ าวัน 

 

พ.ค. 2565 ส.ค. 2565 กองสวัสดิการสังคม 200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  102 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการแปรรูปด้านผลผลิตทางการเกษตร 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ก าชับสภาเกษตรกรขอให้ส่ง
รายชื่อภายในก าหนดเวลาที่
ได้แจ้งไป 

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ และสามารถต่อ
ยอดในการให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกรท่ีสนใจและไม่ไดเ้ข้าร่วม
อบรมกับ อบจ. 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองสวัสดิการสังคม 200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  103 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชมุชนจงัหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล
ผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และชุมชน สามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ในชุมชนของ
ตนเองต่อไป 

ก.พ. 2565 เม.ย. 2565 กองสวัสดิการสังคม 200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  104 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล
ผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และชุมชน สามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ในชุมชนของ
ตนเองต่อไป 

เม.ย. 2565 ก.ค. 2565 กองสวัสดิการสังคม 200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  105 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล
ผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และชุมชน สามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ในชุมชนของ
ตนเองต่อไป 

เม.ย. 2565 มิ.ย. 2565 กองสวัสดิการสังคม 200,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  106 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล
ผู้เข้าอบรมให้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และชุมชน สามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ในชุมชนของ
ตนเองต่อไป 

มิ.ย. 2565 ส.ค. 2565 กองสวัสดิการสังคม 250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  107 
 

  
ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุจังหวดักาฬสินธุ์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล
ผู้เข้าอบรมให้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง และ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่ม
ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ มี
เครือข่ายในการพัฒนากลุ่ม
ผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เม.ย. 2565 มิ.ย. 2565 กองสวัสดิการสังคม 400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองสวัสดกิารสังคม 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

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

ได้รับข้อมูลรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้า 

ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการเพื่อขอข้อมูล
ผู้เข้าอบรมให้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และชุมชน สามารถน าความรู้จาก
การอบรมไปเผยแพร่ในชุมชนของ
ตนเองต่อไป 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองสวัสดิการสังคม 500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองพัสดุและทรัพย์สิน 
แผนบริหารความเสี่ยง กจิกรรมการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

(Terms of Reference-TOR) 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบการจัดท า
ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Terms of 
Reference-TOR) ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าร่างขอบเขตฯ และ
ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุ
ท่ีจะซื้อหรือจ้าง ท าให้
ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจัดท าขาดความ
ชัดเจนหรือไม่มีคุณภาพไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนด  
 
 

1. มีการปรึกษาหารือวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้น 
หรือในระดับแนวคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานท่ีใช้พัสดุที่จะ
จัดซื้อหรือจ้าง) คณะกรรมการ คณะท างาน (ที่
หน่วยงานแต่งตั้ง) และคณะกรรมการก าหนด
ร่าง TOR เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
ครบถ้วนครอบคลุม 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ (หน่วยงานท่ีใช้พัสดุที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนด
ร่าง TOR เพ่ือให้มีก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง
ตรงต่อความต้องการ 
3. จัดให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้าอบรม การจัดท าขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
(Terms of Reference-TOR) 
 

1. เพื่อให้ได้มุมมองท่ี
หลากหลายครบถ้วนครอบคลุม 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและก าหนด (TOR) ต้องถูก
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
2. ท าให้ได้พัสดุหรืองานจ้างตรง
ตามวัตถุประสงค์มีคุณลักษณะที่
ดี และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจ้ดท าขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Terms of 
Reference-TOR) 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565 กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

- 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : กองการเจา้หน้าที่ 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

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

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อโควิด-19 ท่ีอาจ
ท าให้โครงการเสร็จสิ้นล่าช้า 

ประสานเจ้าพนักงานปกครองและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และการวางแผน
รองรับ เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อโควิด ท่ีอาจเกิดจาก
การเข้ารับการตรวจปัสสาวะและการ
ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

สามารถออกตรวจปัสสาวะเพ่ือหา
สารเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565  กองการเจ้าหน้าท่ี 250,000 

 

 

 
 
 
 

 

แบบ RM 4 
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ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนบริหารความเสี่ยง โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรของโรงเรียน 

 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) เร่ิมต้น สิ้นสุด 
การประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท้ัง
หน่วยรับตรวจและหน่วย
ตรวจสอบอาจมีเวลาไม่
ตรงกัน 

แจ้งให้บุคลากรจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบและนัดหมาย
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงเป็นผู้รอรับการ
ตรวจสอบ 

เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด ด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
แกบุคลากรของโรงเรียน เช่น ค่า
เบ้ียเลี้ยง ค่าเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงาน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น ฯลฯ 

1 มิ.ย.2565 30 ม.ิย. 2565 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

30,000 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 4 


