
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณหรือ  
สถานการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาหนวยงานของรัฐสามารถ 
บรรลุเปาหมาย    

 การตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 
และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ 
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  

     การควบคุมภายใน เปนการกระทําใด ๆ ก็ตามที่หัวหนาสวนราชการ ฝายบริหาร และกลุม 
บุคคลกําหนดใหมีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค กรและกําหนดแนวทางใน         
การดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานสามารถ 
บรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

    จากความหมายของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจะ 
เห็นวาการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในถือเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน เพราะการบริหาร      
ความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายใน นอกจากการตรวจสอบภายในจะมีหน าที่ในการประเมินและให
ความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารความเสี่ยงแลว ผูตรวจสอบภายในเองตองระลึกอยู เสมอวาการบริหาร     
ความเสี่ยงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ หรือชวย 
บรรเทาภาวะวิกฤติที่องคกรเผชิญอยูได ภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของผูตรวจสอบภายใน คือ การประเมิน
ระบบ การบริหารงานภายใน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ เพ่ือเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค
ของ   องคกรในการกําหนดแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในขณะเดียวกันการบริหารความ
เสี่ยง          จะเปนการกําหนดวิธีการที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ อย
างมี ประสิทธิภาพ เปาหมายที่สําคัญของงานตรวจสอบภายในอยางหนึ่ง คือ การใหความเห็นตอผูบริหารว
าระบบ การควบคุมภายในการกํากับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงวามีความเพียงพอและเหมาะสมที่
จะทําให องคกรมั่นใจไดวาจะสามารถบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางสมเหตุสมผล ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบ ภายใน ตองกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  รวมถึงการควบคุม และติดตาม
เพ่ือการ ประเมินผลงาน  ผูตรวจสอบภายในตองแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับ
ทั่วไป                เพ่ือ สรางความมั่นใจแกองคกรวางานที่ปฏิบัติอยูนั้นจะสนับสนุนใหองคกรสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ไวอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนงานตรวจสอบ (Audit 
Plan) แลว เพ่ือใหเกิด ความมั่นใจวาจะสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูตรวจสอบ
ภายในตองกําหนดแผน ภายใตวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงต องทําให
ครอบคลุมทุกกระบวนการของ งานตรวจสอบภายใน ตั้งแตเริ่มตนกําหนดเปาหมายจนถึงการติดตามผลการ
ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตอง                                       



 
 
 

เขาใจวางานตรวจสอบภายในไมเพียงมงุเนนที่การตรวจสอบเอกสารวามีการอนุมัติถูกตอง มีการจัดเก็บเอกสาร 
ที่สมบูรณ แตงานตรวจสอบภายในตองมุงเนนที่การตรวจสอบไปที่การประเมินระบบงานวามีความเหมาะสม          
ตอการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไม รวมทั้งการคนหาวาอะไรเปนอุปสรรคหรือ  ปญหาสําคัญ   
ตอการบริหารงานขององคกร ซึ่งหมายถึง การเขาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองคกร และการเตรียม  
ความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือการบรรลุตามเปาหมายขององคกรและเพ่ือการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีและประสิทธิภาพตอไป เพ่ือตอบสนองสิ่งดังกลาวจึงตองทําการประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหทราบวามีปจจัยหรือเหตุการณใดบางที่จะสงผลกระทบใหงานตรวจสอบภายในไมสามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงค จากลักษณะของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่กลาว มาแล
วจะเห็นวาเปนความสัมพันธและความเกี่ยวของที่ไมอาจแยกจากกันได นอกจากการตรวจสอบภายใน ภายใต
หลักการบริหารความเสี่ยงแลวผูตรวจสอบภายในจะมีสวนชวยในการวิเคราะหหาความเสี่ยง เพ่ือใหขอมูลกับ         
ฝายบริหารในการกําหนดแนวทางแกไขหรือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

2.ควำมหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง เปนแนวทางการกําหนดกิจกรรมหรือกระบวนการเพ่ือการปองกัน 
หรือ ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง หรือเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหไดรับการประเมินและการ
ควบคุมท่ี เปนระบบเพ่ือประสิทธิภาพขององคกร   

     การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ 
โคโซ (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) ไดให
ความหมายของการบริหารความเสี่ยงวา หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ผูบริหาร 
และบุคลากรทุกคนในองคกรเพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ไดรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคที่ 
องคกรกําหนดไว จากกรอบความคิดของ COSO อาจกลาวไดวา การบริหารความเสี่ยงเปนการนํากลยุทธ
มาตรการ หรือเปนการกําหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวของกับกิจกรรม หนวยงานหรือการดําเนินงานขององคกร เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด   
ความเสียหายของผลที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง รวมทั้งการกําหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
ใหอยูในระดับท่ีผูบริหารระดับสูงยอมรับได การดําเนินการจึงตองทําเปนกระบวนการทั้งระบบ   

      จากความหมายขางตนสรุปไดวา การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปจจัย 
และควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ โดยพยายามลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย 
เพ่ือใหระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดหรือควบคุม 
ได รวมถึงสามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร   
เปนสําคัญ 

 



 
 

3.ควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตองพบกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนภาวะคุกคามที่ 
อาจเปนผลมาจากองคกรอยูภายใตความไมแนนอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหองคกรไมสามารถ 
บรรลุตามวัตถุประสงค องคกรที่กําหนดใหนําการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใชจะสามารถดําเนินการให
บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว การบริหารความเสี่ยงเปนการคาดการณในอนาคตวาจะเกิดอะไรขึ้น          
ถา   การคาดการณทําใหผูบริหารสามารถมองเห็นความไมแนนอนที่อาจจะเกิดและสงผลเสียตอองคกรได          
จะทําให เกิดการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางแกไขไวลวงหนาเทากับเปนการปองกันหรือเปนการเตรียมความพร
อมเพ่ือ จัดการกับผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน   

     การบริหารความเสี่ยง ถือเปนสวนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทุกคนในองคกรตองมี 
สวนรวมไมใชเปนหนาที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและ 
กําหนดกลยุทธโดยผูบริหารระดับสูงเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหนวยงานอาจถือวาการบริหาร 
ความเสี่ยงที่ดีจะเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความสามารถ และผลการดําเนินงานของทุกคนที่มีสวนรวมกันภายใน 
องคกร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค หรือ 
เปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยจะชวยลดปญหา อุปสรรค หรือสิ่งไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและสงผลเสียหายตอ 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององคกร 

 
4.องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

การบริหารความเสี่ยงใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองดําเนินการโดยนําองคประกอบตาง ๆ  
มา ผสมผสานกับกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยตองทําเปนกระบวนการ หรือเป
น ขั้นตอน องคประกอบดังกลาว สรุปไดดังนี้   

1. สภำพแวดลอมภำยใน (Internal Environment) การวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือ                
การบริหารจัดการจะเริ่มดวยการศึกษาสภาพแวดลอมภายในนโยบายทั่วไปขององคกร ปรัชญาของผูบริหารใน 
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงจรรยาบรรณในการทํางานของบุคลากรทุกฝาย สภาพแวดลอมภายในจะมีผลตอ 
การกําหนดกลยุทธและเปาหมายของธุรกิจรวมถึงการระบุประเมินและกําหนดแนวทางเพ่ือการจัดการกับ  
ความเสี่ยง    

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค (Objective Establishment) การกําหนดวัตถุประสงคเปน                         
การกําหนดสิ่งที่องคกรตองการทําใหสําเร็จหรือบรรลุผล หรือเปนผลลัพธของการดําเนินงาน ในขั้นตอนนี้              
องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นนั้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ การกําหนดวัตถุประ
สงคที่ชัดเจนจะชวยใหองคกรสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางครบถวนการ วิเคราะหความ
เสี่ยง (Risk Analysis) คือ การรวบรวม และประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องคกรอาจ ตองเผชิญ ซึ่งจะ             
ชวยใหองคกรสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

3. กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีหนาที่รวมกันใน               
การวิเคราะหเพ่ือระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ 
องคกร สิ่งที่ผูบริหารควรตองคํานึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ ปจจัยเสี่ยงทุกดานที่อาจจะเกิดขึ้น แหลงที่กอใหเกิด  



ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมถึงความสัมพันธระหวางเหตุการณและผลที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการในการระบุความเสี่ยงอาจใชวิธีการระดมสมอง วิธีการวิเคราะหสถานการณภายในองคกร หรือวิธีการ              
วิเคราะหตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้น โดยอาจมีการจําลองเหตุการณตาง ๆ ภายในองคกร เพ่ือ                
วิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความเสี่ยง 
ในขั้นนี้ควรเก็บรวบรวมขอมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปจํานวนครั้งของการเกิดความเสียหาย และขนาดของ 
ความรุนแรง รวมถึงขอมูลของการดําเนินงาน เพ่ือนํามาศึกษาหาแนวทางในการลดความสูญเสีย ซึ่งจะเปน 
ประโยชนในการดําเนินงาน ตอไป   

      4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย                 
ขั้นตอนตาง ๆ โดยมุงเนนการประเมินหาโอกาสและผลกระทบเมื่อมีเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้น การประเมินจะ 
เริ่มจากการกําหนดเกณฑมาตรฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมิน เกณฑที่กําหนดอาจเปนไดทั้งเกณฑเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงจะเนนความสําคัญท้ัง 2 ดาน คือ          

4.1 โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เปนการนําความเสี่ยงและปจจัย
เสี่ยงที่ ระบุไวในองคประกอบที่ 3 มาประเมินหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากนอยเพียงใด        

4.2 ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง เปนการประเมินเพ่ือหาระดับความ
รุนแรงหรือ มูลคาความเสียหาย หากมีเหตุการณที่เกิดจากความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะทําใหทราบถึง
ความสัมพันธ ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงวามีความรุนแรงในระดับใดจาก
ระดับความ รุนแรงที่ทราบในขั้นนี้จะมีการจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง เพ่ือจะนําความ
เสี่ยงที่มี ระดับความรุนแรงสูงมา จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงตามลําดับกอนหลังเพ่ือลดความสูญเสียของ
องคกร 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) หรือ/การจัดการความเสี่ยง                         
(Risk Management) ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการหรือตอบสนองตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ถาองคกรตอง
การ จัดการกับความเสี่ยง จะเริ่มดวยการจัดทําแผนความเสี่ยง เพ่ือเปนการกําหนดกลยุทธหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่จะ ชวยปองกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการลดความเสียหายของผลที่อาจเกิดจากความเสี่ยง
ใน กิจกรรมที่ไมมีการควบคุมหรือมีอยู แตไมเพียงพอจะนํามาศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการความเสี่ยงตอไป 
จาก ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงมีอยูหลายวิธี ผูบริหารอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือนําหลายวิธีมาผสม
รวมกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ กัน เพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและความรุนแรงจากผลกระทบ
ใหอยู ในชวงที่องคกรยอมรับได นอกจากนี้องคกรสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตอผลกระทบจากความเสี่ยงไดใน
ลักษณะ ตาง ๆ เชน การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  การลดความเสี่ยง (Reduce) หรือการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (Avoid) เปนตน  

  6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม คือ สวนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหารงาน การควบคุมจะทําใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยงตามที่ไดวางแผนไว
กิจกรรมการควบคุมยังทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน โครงสร
างและวัฒนธรรมองคกร ในขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ การมอบหมาย บุคลากร เพ่ือรับผิดชอบ 
กิจกรรมการควบคุมโดยผูที่ไดรับมอบหมายจะพิจารณาถึงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดกําหนดใช
อยูในปจจุบัน และสามารถกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ที่สําคัญควร 
ตองมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงภายในองคกรใหชัดเจน เมื่อองคกรไดประเมินความ 
เสี่ยงและประเมินการควบคุมภายในและพบวายังมีความเสี่ยงหลงเหลือ อยูภายในองคกร ผูบริหารตองประเมิน 



วิธีการจัดการที่สามารถนําไปปฏิบัติได ในการตัดสินใจเลือกผูบริหารไดพิจารณาถึง 1. พิจารณากอนวาเปน 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือไม 2. เปรียบเทียบตนทุนที่เกิดกับผลประโยชนที่ไดรับเพื่อใหการบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพ และคุมคากับสิ่งที่เสียไป 3. เมื่อเลือกกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงแลวใหกําหนดวิธีการ 
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงดวย   

     7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ขอมูลสารสนเทศ          
ทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับองคกรถือเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการภายในองคกร ซึ่งรวมถึง 
การบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพตองอาศัยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา จึงจําเปนตองมีระบบ   
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสื่อสารขอมูลถึงกันก็ถือเปนสิ่งจําเปนในการบริหาร 
เชนกัน องคกรที่มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยแตขอมูลไมสามารถสื่อสารถึงกันไดก็ไมเกิดประโยชน  

     8. กำรติดตำมผลและกำรทบทวน (Monitoring and Review) ภายหลังไดดําเนินการ 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหเกดิความมั่นใจวาไดดําเนินการตามแผนแลวบรรลุผลสําเร็จทําใหเกิด 
ประสิทธิภาพผูบริหารจําเปนตองมีการติดตามผล ซึ่งจะเปนทั้งการประเมินคุณภาพ และติดตามความเหมาะสม 
ของวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ใชอยูวามีหรือไม รวมทั้งเปนการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมที่ไดกําหนดไว         
ขางตน การติดตามผลจะทําใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการความเสี่ยงที่นํามาใชมีความเหมาะสม และมี 
คุณภาพสามารถนําไปใชไดทุกระดับภายในองคกร การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะ 
คือ 1. เปนการติดตามเปนครั้ง ๆ ตามรอบระยะเวลา หรือ 2. เปนการติดตามอยางตอเนื่องในระหวางการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งการติดตามอยางตอเนื่องจะทําใหผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยงไดอยาง 
ทันที นอกจากนี้องคกรควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือติดตามการบริหารความเสี่ยง 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5.กระบวนกำรในกำประเมินควำมเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให อยู ในระดับที่หนวยงานยอมรับได
สามารถดําเนินการเปน  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 
1. ศึกษำวัตถุประสงคและเปำหมำยของหนวยงำน 
      วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานจะตองสอดคลองกับภารกิจ ( Mission ) ของหนวย
งานนั้น ๆ  ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงคของหนวยงานจะแบงออกเปน 2 ระดับ คือ  

1.1 วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เปนวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน  โดยทั่วไปจะระบุไวในแผนกลยุทธและแผนการ ปฏิบัติงาน
ประจําปของหนวยงาน  เชนเดียวกับภารกิจ ( Mission ) และกลยุทธในภาพรวมของ หนวยงาน  เชน ภารกิจ
หลักของหนวยงาน โครงสรางของหนวยงาน แนวโนมการดําเนินงานของ หนวยงานในอนาคต นโยบายการ
บริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เปนตน  

1.2 วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เปนวัตถุประสงคของ              
การดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่หนวยงานกําหนด เพ่ือใหบรรลุ วัตถุประสงคของหนวย
งาน ซึ่งวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุน และสอดคลอง กับวัตถุประสงคในระดับหนวยงาน            
เชน ระบบการประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี เปนตน   

 



2. ระบุปจจัยเสี่ยง   
ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัย

เหลานี้จะ สงผลกระทบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือผลการดําเนินงานในหนวยงาน  เชน การเปลี่ยนตัว         
ผูบริหารและ ผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่สําคัญ ๆ บอยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยว             
ของกับ การปฏิบัติงานของหนวยงาน เปนตน  

     เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคของ 
หนวยงานไมเทากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผูบริหารตองติดตาม 
พิจารณา และระบุปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดวาจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุม 
ถึง 

(1) ผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม        
ตอการดําเนินงานของหนวยงาน  

(2) ปจจัยความเสี่ยงที่ไดระบุไวในการวางแผนและการประมาณการของหนวยงาน  
(3) ขอตรวจพบที่ไดรับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตามและประเมินผล  
(4) ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  เชน ปจจัยที่ทําให

การดําเนินงาน ในอดีตที่ผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ 
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ  และขอกํา
หนดตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน   

 
3. กำรวิเครำะหและจัดระดับควำมเสี่ยง    

 การวิเคราะหถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีตอหนวยงาน  ซึ่งโดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละ            
ปจจัยมี ผลกระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน  การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน  ผูบริหาร
ควรให ความสําคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบอย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีการหรือ
เทคนิคที่ใช วิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด  ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถประเมินระดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง ไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยทั่วไป
ขั้นตอนการวิเคราะห ปจจัยเสี่ยงจะเปนดังนี้ 

3.1 ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คือ การนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมาพิจารณา
ถึง ความสําคัญวา หากเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยแคไหน โดยอาจ
วัดเปนระดับนอย ปานกลาง  สูง  

3.2 ประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงที่ไดเรียงลําดับ
ความสําคัญไว แลวมีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้นในระดับนอยมาก นอย ปานกลาง สูง 
การวิเคราะหโดย          การประเมินความสําคัญและการประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยง
จะเกิดขึ้น อาจใชผสมผสานกัน เชน ปจจัยเสี่ยงบางอยางมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต
ละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอย ๆ เขา  โดยรวมอาจมีจํานวนเงินสูงก็จะทําใหเกิด
ความสําคัญได  

3.3 เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยบางครั้งอาจไมจําเปนตอง                
วิเคราะหในรูป ตัวเลข  แตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตาง ๆ เชน  สําคัญมาก            
ปานกลาง  หรือนอย เปนตน  



 
 4. ก ำหนดวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง    

 เมื่อหนวยงานสามารถวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ฝายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  
เพ่ือ ปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยตองคํานึงถึงคาใชจายที่ตองใชวาคุมกับประโยชนที่จะไดรับหรือไม ซึ่งใน          
การกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง ผูบริหารควรพิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปน   
ความเสี่ยงในลักษณะใด  เชน 

 4.1 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยงานโดยรวม  ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกที่มิไดอยู ภายใตการควบคุมของผูบริหาร   การปองกันหรือลดความเสี่ยง
กระทําไดโดยการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีกลยุทธ ดังนี้  

(1) กําหนดโครงสรางพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง กําหนดผู รับผิดชอบ
กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง  และกําหนดความสัมพันธระหวางหนาที่การ
บริหารความเสี่ยงกับหนาที่การประเมิน ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพจะเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งสัมพันธกับกลยุทธและ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  เราจะประเมินความเสี่ยงดวย การระบุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลําดับความสําคัญ  และการวัดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงเหลานั้นที่อาจเกิดข้ึนตอหนวยงาน  

(2) ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใชระบุความเสี่ยง
ทั้ งหมดที่ เป นไป ได เ พ่ือใช เป นจุดเริ่มต นในการประเมินความเสี่ ยง                     
มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความสําคัญ ที่สุดกอนและจัดสรรทรัพยากรให
อยางเหมาะสม  

(3) พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี่ยง  กลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่จะประสบ
ความสําเร็จ  ตองมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงาน
โดยตรงกลยุทธการบริหาร ความเสี่ยงตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับความ
เสี่ยงแตละประเภท  เชน กลยุทธ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง 
การกระจายความเสี่ยงและการถายโอนความเสี่ยง  เปนตน  

(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตองพัฒนา
เทคนิคการบริหาร ความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของหนวย
งาน  โดยเฉพาะการบริหาร     ความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง  

(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนขั้นตอนของหนวย
งานตองอาศัยงาน ดานตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการ
ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืน ๆ เชน  การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ  และการให
ความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 

(6)  การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหาร ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบ
ความสําเร็จของหนวยงานในที่สุด  แหลงขอมูลที่สามารถนํามาใช ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น  รวมถึงขอมูล สารสนเทศที่ถูก ตองเชื่อถือได
และขอมูลที่เกิดจากการสะทอนความเสี่ยงของหนวยงาน การปรับปรุงตอง



รวมถึงระบบการวัด เปนจํานวนหนวยที่ใชไดในระยะยาว  เชน จํานวน และ 
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไดรับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการ
ปรับปรุง พัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือไดจึงเปนสิ่ง
จําเปน และจะทําให หนวยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยงและผลกระทบที่
หนวยงานจะสามารถรับไดหรือไม เพียงใด  

4.2 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายในและอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร  การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได
โดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม  

การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพที่เปนผลดีกับหนวยงานนั้นจะมี 
ลักษณะการจัดการได 5  ลักษณะ  คือ  

(1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น  
(2) การจัดการในลักษณะที่ทําใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสูระดับความเสี่ยงต่ํา 
(3) การจัดการในลักษณะที่เปนการกระจายความเสี่ยง 
(4) การจัดการในลักษณะที่เปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง 
(5) การจัดการในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
การจะใชวิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกลาวขางตน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและความ 

เหมาะสมของการดําเนินงานในหนวยงานนั้น ๆ ดวย  ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
(1) ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะทําอะไร ณ จุดใด 
(2) ตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหนวยงานหรือไม อยางไร           

ณ จุดใด  
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร ตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจนและตอง 

สื่อสารใหผูที่เก่ียวของในหนวยงานทราบดวย 
(4) ตองมีการรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว    
หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอ และสรางกลไกชวยบริหารความเสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมตอไป  
 
6. ประโยชนของกำรบริหำรควำมเสี่ยง สรุปได ดังนี้ 
                      1.  เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคหรือภารกิจหลักขององคกรมีการรวบรวมขอมูลที่เปน            

ประโยชน ซึ่งถือ เปนการสรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอผูบริหาร เพ่ือใชในการ
บริหารงานดานตาง ๆ   

  2. ชวยใหพนักงานทุกระดับภายในองคกรมีความเขาใจในภารกิจหลักขององคกรที่จะ                  
สงผลตอความสําเร็จ ตามเปาหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงที่
อาจสงผลตอความสําเร็จขององคกร    

  3. เปนเครื่องมือสําคัญที่จะสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะไดรับ
การจัดการดวย วิธีการที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ยังใชเปนเครื่องมือสําคัญใน
การวางแผน ควบคุม และ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอความ สําเร็จตามเปา
หมายขององคกร รวมทั้งเปนการสราง มูลคาเพ่ิมใหแกองคกร      



 
4. ชวยใหเกิดรูปแบบของการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูบริหารมีความ              

เขาใจใน วัตถุประสงคขององคกรและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน   
5. ชวยใหการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

โดยไดพิจารณา ถึงระดับความเสี่ยง และการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในแตละ
กิจกรรมอยาง 

 6. การบริหารความเสี่ยงถือเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหเกิดการกํากับดูแลกิจการ 
    ดีเพ่ือนําไปสู การมีประสิทธิภาพ  

  
 



 

บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ มีฐานะเปนนิติบุคคลและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด กวาจะมา 
เปนองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบปจจุบัน  องคการบริหารสวนจังหวัดได
มีการวิวัฒนาการมาตามลําดับ โดยเกิดจากการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นเปนครั้งแรก ตามความในพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งมีฐานะเปนองคกรที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนําแกกรมการจังหวัด 
โดยยังมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาค   

         ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น โดยมีความประสงคที่จะแยก 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภาจังหวัดยังทําหนาที่เปนสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด            
เชนเดิม จนกระทั่งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่ง กําหนด
ใหผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการใน จังหวัด
ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัด เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ดังนั้น ผล
แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดดวย ตอมาไดเกิด
แนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพและใหประชาชนไดเขามามี สวนรวมใน
การปกครองตนเองยิ่งขึ้น “องคการบริหารสวนจังหวัด” จึงเกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกจาก 
จังหวัด ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 
ซึ่งเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด             
มี ฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้อาจแบงวิวัฒนาการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้  

ยุคสภาจังหวัด (ระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๙๘)    

          นับตั้งแตพ.ศ. ๒๔๗๖ ที่ไดมีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งนับเปนจุดกําเนิดและรากฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด อาจกลาวโดยสรุปถึงฐานะ 
อํานาจหนาที่บทบาทของสภาจังหวัดไดในขณะนั้นยังไมไดมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่น และ เปนนิติ 
บุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามกฎหมายจึงเปนเพียงองคกรตัวแทนประชาชนรูปแบบ 
หนึ่งที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักร 
สยาม พ.ศ.๒๔๗๖ กําหนดใหจังหวัดเปนหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยอํานาจการบริหารงานในจังหวัด 
อยูภายใตการดําเนินงานของกรมการจังหวัด ซึ่งมีขาหลวงประจําจังหวัดเปนประธานสภาจังหวัด มีบทบาทเปน 
เพียงที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของจังหวัดแกคณะกรรมการจังหวัด แตกรมการจังหวัดไมจําเปนตองปฏิบัติตาม 
เสมอไป   

 



 

กระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ นดิน 
กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบการบริหารราชการ 
แผนดิน กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองราชการในจังหวัด สภาจังหวัดจึงเปลี่ยนบทบาทจาก 
สภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดมาเปนสภาที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด สําหรับอํานาจหนาที่ของสภา 
จังหวัด มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดกําหนดใหสภาจังหวัดมีหนาที่ดังตอไปนี้                  

๑. ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณที่ทางจังหวัดตั้งขึ้น และสอบสวนการคลังทางจังหวัด
ตาม ระเบียบซึ่งจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไว  

๒. แบงสันเงินอุดหนุนของรัฐบาลระหวางบรรดาเทศบาลในจังหวัด         
๓. เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการจังหวัดในกิจการจังหวัด ดังตอไปนี้                       

๓.๑  การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน                                            
๓.๒  การประถมศึกษาและอาชีวศึกษา                

    ๓.๓  การปองกันโรค การบําบัดโรค การจัดตั้ง และบํารุงถานพยาบาล                                            
๓.๔  การจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา                      

    ๓.๕  การกสิกรรมและการขนสง     
    ๓.๖  การเก็บภาษีอากรโดยตรง ซึ่งจะเปนรายไดสวนจังหวัด                                            

๓.๗  การเปลี่ยนแปลงเขตหมูบาน ตําบล อําเภอ และเขตเทศบาล                            
๓.๘  ใหคําปรึกษาในกิจการที่กรมการจังหวัดรองขอ  

    สําหรับพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.๒๔๘๑ นี้ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมอีก ๒ ครั้ง ในป
พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗  

ยุคกอกําเนิด...องคการบริหารสวนจังหวัด(ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๔๐)   

           เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหสภาจังหวัด  
เปน เพียงที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด แตขาดอํานาจหนาที่และกําลังเงินที่จะทํานุบํารุงทองถิ่น ดังนั้น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงไดกําหนดใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขึ้น มีฐานะเปนนิติบุคคล และตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด จนถึง              
ปจจุบันอีก ๑๐ ครั้ง ดังนี้  

                      ครั้งที่ ๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ.2499 วันที่ ๗ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓ ตอนที่ ๑๖ หนา ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ
๒๔๙๙ โดยยกเลิกความที่วาดวยรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดในมาตรา ๔๐ ของรางพระราชบัญญัติ 
เดิม และใหใชความใหมแทนซึ่งใชอยูในปจจุบัน 

ครั้งที่ ๒ พะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 ใหไว ณ 
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔ ตอนที่ ๑๑ หนา ๓๐๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๐๐ โดยปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ ใหมีบทบัญญัติวาดวยการปดประชุมกอนครบกําหนดสมัยประชุม 
การจัดแบงการบริหารราชการของจังหวัด การใหสิทธิที่จะไมตอบคําสอบถามแกผูวาราชการจังหวัด การให
อํานาจผูวาราชการจังหวัดในการสั่งเพิกถอนมติ ซึ่งไมใชขอบัญญัติจังหวัด การใหอํานาจเกี่ยวกับกิจการของ 
จังหวัด การใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยในการวางระเบียบเกี่ยวกับการพาณิชย และกําหนดบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับสมาชิกภาพแหงสมาชิกสภาจังหวัดประเภท ๒ ซึ่งสมควรกําหนดเวลาสิ้นสุดไว  



ครั้งที่ ๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ ใหไว ณ 
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๐ ตอนที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ หนา ๑๓       
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๖ โดยยกเลิกความที่วาดวยประเภทรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดใน 
มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติเดิม และใหใชความใหมแทนซึ่งใชอยูในปจจุบัน                  

ครั้งที่ ๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๙ ใหไว ณ 
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓ ตอนที่ ๗๙ ฉบับพิเศษ หนา ๒๒ ลงวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๐๙ โดยปรับปรุงแกไขความท่ีวาการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดในมาตรา ๔๐ 

ยุคกอกําเนิด...นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน)       

เนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดประกาศใชมา 
เปนเวลานานไมเคยมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งยังกําหนดใหมี         
การเลือกตั้งประธานสภาจังหวัดใหมทุกป ทําใหเกิดการแขงขันกันจนนําไปสูการแตกแยกซึ่งทําใหไมสามารถ 
ดําเนินงานเพ่ือแก ไขป ญหาให กับประชาชนได อย างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  ทําใหสภาตําบลทุกแหงมีฐานะเปนนิติ 
บุคคล  และตําบลที่มีรายไดเฉลี่ยยอนหลังสามป ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  ขึ้นไปจะถูกยกฐานะเปนองคการบริหาร 
สวนตําบล  ซึ่งเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น  ทําใหเกิดผลกระทบกับองคการบริหารสวนจังหวัดตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๔๙๘  คือ ความซ้ําซอนในเรื่องของพ้ืนที่        
ความซ้ําซอนในเรื่องของอํานาจหนาที่และความซ้ําซอนในเรื่องของรายได  

ผลกระทบดังกลาวทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของบรรดาสมาชิกสภาจังหวัดในทั่วประเทศขึ้น         
เปนระยะ และเปนรูปธรรมมากขึ้นเมื่อไดมีการจัดประชุมใหญขึ้น ที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ โดยไดมีการจัดตั้ง “สหพันธสมาชิกสภาจังหวัดแหงประเทศไทย” ขึ้น เพ่ือดําเนินการ 
เรียกรองใหทางรัฐบาลออกพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ขึ้นมาบังคับใชโดยเร็ว ในที่สุดก็ไดมี   
การตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้นบังคับใช โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ก ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ และมีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยมีสาระสําคัญคือใหสมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด                  
ทํา หนาที่หัวหนาในฝายบริหาร และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคน 
เปน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สวนในฝายนิติบัญญัติก็ยังกําหนดใหสมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิก
คนใด คนหนึ่งเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่เปนประมุขของฝายนิติบัญญัติและเลือก
สมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคนทําหนาที่รองประธานสภานิติบัญญัติ เหมือนเดิม  โดยไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนจังหวัด เอาไวอยางเปนรูปธรรมใน หมวด ๔  มาตรา ๔๕ 

โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นมาใชนั้น ตามบทบัญญัติ 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุวา "โดยที่องคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ 
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบใน พ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอก 
เขตสุขาภิบาล และ  เทศบาล เมื่อไดมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในการนี้สมควร 
ปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกัน และปรับปรุงโครงสรางของ 
องคการบริหารสวนจังหวัด ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น"  



นอกจากเหตุผลของพระราชบัญญัติแลว จากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
สภา ผูแทนราษฎร ซึ่งพิจารณารางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ....... ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๔๐ ที่ประชุมไดระบุประเด็นวัตถุประสงคของการออกพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
ดังนี้      

 ๑. เพ่ือจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพซึ่งปจจุบันมีปญหาดานการบริหารการจัดการดาน
พ้ืนที่ และรายไดซํ้าซอน                 

 ๒. เพ่ือเปนการปรับเปลี่ยน ตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองทองถิ่นที่มี           
การเปลี่ยนแปลงทางดานการขยายความเจริญเติบโตของแตละทองถิ่น    

๓. เพ่ือเปนการถายโอนอํานาจการปกครองสวนภูมิภาคมาสูทองถิ่น โดยใหองคการบริหาร    
สวนจังหวัดทําหนาที่ในการ ประสานกับองคกรปกครองทองถิ่น การประสานกับรัฐบาลและตัวแทนหนวยงาน 
ของรัฐการถายโอนภารกิจและงบประมาณที่เคยอยูใน ภูมิภาคไปอยูในองคการบริหารสวนจังหวัด           

๔. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น โดยจะเพ่ิมอิสระใหกับองคการบริหาร   
สวนจังหวัดมากขึ้นดวย โดยการลดการกํากับดูแลจากสวนกลางลง   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๙  มาตรา ๒๘๔ ไดกําหนดใหมี 
กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมาใช ซึ่งตอมาในป
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีการตรา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นมาบังคับใชเพ่ือถายโอนภารกิจตาง ๆ จากหนวยงานในราชการสวนภูมิภาคใหกับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ไวในหมวด ๒  มาตรา 
๑๗ และในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไดมี ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน            
ทองถิ่น เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดขึ้น              
ซึ่งถือเปนแนวทางท่ีถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด      
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๓) โดยมีสาระสําคัญ คือ ฝายบริหารไดมีการกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจาก ประชาชนทั้งจังหวัด มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป โดย นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด สามารถแตงตั้ง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จากบุคคลภายนอกซึ่งไมใชสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อ ชวยเหลือในการบริหารงานตามหลักเกณฑ ดังนี้        

๑. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด              
สี่สิบแปดคน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่คน                

๒. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สามสิบ หกหรือสี่สิบสองคน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามคน          

๓. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ยี่สิบสี่ หรือสามสิบคน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสองคน  

นอกจากนั้นนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ยังสามารถแตงตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาเพ่ือ 
ชวยเหลือในการบริหารงานไดรวมกันไมเกินหาคน  

ฝายนิติบัญญัติ  

 ใหแบงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน โดยใช
เกณฑของราษฎรแตละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรในปสุดทายกอนที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้    



 

๑. จังหวัดใดที่มีราษฎรไมเกินหาแสนคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบสี่
คน ประชากรไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได ๑๘ คน      

๒. จังหวัดใดที่มีราษฎรไมเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน               

๓.  จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีสมาชิกสภาองค
การบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน               

๔. จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสองคน              

๕. จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบ
แปดคน  

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
3)ประกาศใช ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นพรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่            
14 มีนาคม 2547 และนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ไดเขามาเปนผูดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ โดยไดนําเอา 
ระบบใบเหลืองใบแดง มาใชกับผูที่ทุจริตการเลือกตั้ง จนเปนเหตุใหหลายเขตเลือกตั้งตองมีการเลือกตั้งใหม
จนกวาจะไดรับการับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง 

กลาวโดยสรุป องคการบริหารสวนจังหวัด ไดมีการวิวัฒนาการโดยผานกระบวนการปรับปรุง 
แกไข และพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ มาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัด คือ องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นท่ีมีขนาดใหญที่สุดในจังหวัด มีภารกิจครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด ตามบทบัญญัติของกฎหมายคือ                   

1.  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 หมวด 4 มาตรา 45       

2.  อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดระบบบริหารสาธารณะตามพระราช 
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2   
มาตรา 17                 

3.  ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรื่อง การกําหนด 
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2546  ซ่ึงเปนแนวทางท่ีไดยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

      1.1.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จําเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                    
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป                            
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  



 

  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน          
จังหวัดบึงกาฬ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดทําแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมี
ทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

    และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 
 

 

 



 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 
(หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี และ บึงกาฬ) 
 

วิสัยทัศน์ : (Vision)  “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตร
ปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” 

พันธกิจ : Mission 

  1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้
ภาคเอกชน และผู้ประกอบกิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง 
จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 

   2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง มุ่งกระจาย
รายได ้พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร  
เพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาค
การเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารย
ธรรมและ ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการ
บริหาร จัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

 4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับ
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
เสริมสร้าง  องค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุน 
การผลิตในภาคการเกษตร   

 5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง      
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
หลุดพ้น จากความยากจน  

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิต ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง  
ด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน ใน
พ้ืนที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน  

 7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการนํานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอด
การผลิต และลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนํามาใช้เพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  



 

8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ํา ดิน อากาศ    
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้ง 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการ  ที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์รวม  

  1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากข้ึน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และหลุด
พ้น จากความยากจน 
  2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วม   
จากทุกภาคส่วน  
  3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : Strategic Issues 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

  1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน 
  2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
  3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
  2. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 
  3. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

  1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับ  ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

 

 



 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

  1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  

  2. ธุรกิจโรงแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. รายได้การท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

  2. อัตราการขยายตัวรายได้ ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

   1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 

   2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่
ท่องเที่ยว 

   3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  

   1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากข้ึน 

   2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. อัตราการขยายตัวภาค การเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 

  2. จํานวนแปลง/ฟาร์มผลผลิต ทางการเกษตรสําคัญที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good 
Agriculture Practices) เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง           
ได้อย่างยั่งยืน 

  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม 
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 



 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ 

 1. วิสัยทัศน์ 

  "เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ําโขง" 

 ๒.  พันธกิจ 
  2.1 ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร           
ให้ทันสมัย และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2.2 ปรับโครงสร้างการผลิต แปรรูป และอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้นวัตกรรม               
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ 

  2.3 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

  2.4 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานข้าม
แม่น้ําโขงแห่งที่ ๕ การคมนาคมระบบราง และสนามบิน ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการค้า การลงทุน   และการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

  2.5 เตรียมการยกระดับพื้นท่ี เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  2.6 เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และอาเซียน 

  2.7 ยกระดับและพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพเป็นด่านถาวร ให้มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

  2.8 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP สําหรับข้าว พืชผัก และผลไม้ 

  2.9 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย (พืช สัตว์ และประมง) 

  2.10 ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา (พืช สัตว์ และ
ประมง) เพ่ือให้ไดม้าตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย 

  2.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ําโขงให้ครบวงจร และเกิดการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

  2.12 ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม 
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  2.13 ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 



 

  2.14 ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับการ
พัฒนาจังหวัด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการแปรรูปให้
เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

       ๑. เป้าประสงค์ 
(๑) รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

       ๒. ตัวช้ีวัด 
   (๑) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตร  

                                               (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 9,658 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท)  
 
       ๓. กลยุทธ์ 
   (๑) การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

    (๒) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและพัฒนาเกษตรกร 
(๓) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน 

   (๔) ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   (๕) พัฒนาการขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistics) 
   (6) พัฒนาระบบการตลาด 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ  

       ๑. เป้าประสงค์ 

(๑) เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก 

       ๒. ตัวช้ีวัด 

   (๑) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 
                                              3,107.37 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท) 

       ๓. กลยุทธ์ 

   (๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า 

    (๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (นําเข้า-ส่งออก) 

(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

    (๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าและบริการ (Logistics) 



 

(๕) พัฒนาด้านการตลาดสินค้าและบริการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
                                    เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

       ๑. เป้าประสงค์ 

   (๑) เพ่ิมขีดความสามารถ และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรปลอดภัย     
                                              และเกษตรอินทรีย์ 

       ๒. ตัวช้ีวัด 

   (๑) ร้อยละของจํานวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3 ปี 
                                              ย้อนหลัง 297 แปลง หน่วย : แปลง) 

   (๒) จํานวนผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 

             ๓. กลยุทธ์ 

   (๑) พัฒนากระบวนการผลิต 

    (๒) ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่า 

   (๓) เพ่ิมช่องทางจําหน่าย และการตลาด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ําโขง 

       ๑. เป้าประสงค์ 

   (๑) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

       ๒. ตัวช้ีวัด 

   (๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี  
                                              ย้อนหลัง 729.80 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท) 

       ๓. กลยุทธ์ 

   (๑) การสืบค้นและการจัดการองค์ความรู้ 

   (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

   (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน 

   (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก 
                                              ให้รองรับการท่องเที่ยว 

   (5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น  



   

   (6) พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์   

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                       และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

       ๑. เป้าประสงค์ 

   (๑) พัฒนาการศึกษา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสมดุล 
                                               ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นทุน 
                                                  ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

       ๒. ตัวช้ีวัด 

             (๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
                                              179,022.38 ไร่ หน่วย : ไร่)  

   (๒) การจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน ของ อปท. และชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ 
                                                    (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 24 แห่ง หน่วย : แห่ง) 

   (๓) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 เท่ากับระดับประเทศ 

       ๓. กลยุทธ์ 

   (๑) การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (๓) การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

   (๔) การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

   (๕) การสร้างจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                                               และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญา    
                                   ของเศรษฐกิจพอเพียง                

       ๑. เป้าประสงค์ 

   (๑) บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ  
                                               เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ  
                                               และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

       

 



 ๒. ตัวช้ีวัด 

             (๑) ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  
                                              6,117 ครัวเรือน หน่วย : ครัวเรือน)  

   (๒) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
                                               0.38 คะแนน หน่วย : คะแนน) 

   (๓) ร้อยละของครัวเรือนเข้มแข็ง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 90,981 ครัวเรือน      
                                              หน่วย : ครัวเรือน) 

       ๓. กลยุทธ์ 

   (๑) การพัฒนาคนบึงกาฬ สู่สังคมคุณภาพ 

   (๒) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสวัสดิการสังคม เพ่ือความ 
                                              เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

   (๓) การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคม 

   (๔) การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน 

   (๕) การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและคนพื้นที่ชายแดน 

   (๖) การรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขเรียบร้อย 

   (๗) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

วิสัยทัศน์ อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 

  "ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission) 

  พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  
สามารถพ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

  พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การ
วางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

  



พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี   

พันธกิจที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

  พันธกิจที่ 7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอํานาจจาก
รัฐบาล 

  พันธกิจที่ 8  พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 

  พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
      เรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ 

      วิสัยทัศน์ (Vision)   “เมืองน่าอยู่ อย่างย่ังยืน” 

      ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
      เรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีการแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็นดังนี้ 

ฝ่ายข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย 
1.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 คน 

3.  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 คน 

4. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 คน 
 

ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการ 8 ส่วน ดังนี้ 

สํานักปลัด อบจ.แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
4. ฝ่ายพัฒนาสังคม 

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายการประชุม 
2. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 



 
กองแผนและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

1. ฝ่ายนโยบายและแผน 
2. ฝ่ายงบประมาณ 
3. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

กองคลัง แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน คือ 
1. ฝ่ายการเงิน 
2. ฝ่ายบัญชี 
3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
4. งานธุรการ 

กองช่าง  แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 งาน คือ 
1. ฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
3. ฝ่ายเครื่องจักรกล 
4. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
5. งานธุรการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
2. ฝ่ายส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

กองพัสดุและทรัพย์สิน  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
2. ฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองแผนและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

1. ฝ่ายนโยบายและแผน 
2. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
3. ฝ่ายงบประมาณ 

กองคลัง แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน คือ 
1.  ฝ่ายการเงิน 
2.  ฝ่ายบัญช ี
3.  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
4. งานธุรการ 
 

กองช่าง แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
3. ฝ่ายเครื่องจักรกล 
4. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 
1. งานการควบคุมภายใน 
2. งานตรวจสอบภายใน 
 

กองพัสดุและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ 
ลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทําแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ 
ยอมรับได ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 1. ระบุ 
ความเสี่ยงเปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค โดยตองระบุวา เหตุ
การณนั้นเกิดขึ้นอยางไร 2. ประเมินความเสี่ยงเปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดย 
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง 
โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 3. จัดการ 
ความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) 
และ สูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึง   
ความคุมคาที่ตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น  4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและ 
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบ 
และใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง เหมาะสม 
เพียงพอ ถูกตองและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity)                    
ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหา 
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูใน 
ระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปน 
การทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

1. การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยง
และปจจัย เสี่ยง โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มี
ผลกระทบตอ วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับ
กิจกรรม ในการระบุ ปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความ ผิดพลาด ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนตองได
รับการดูแล ปองกัน รักษา ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม   

      1.1  ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต
สถานการณ ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือ   
กอใหเกิด ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน 

 



 

1.2  ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให
ไม บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นไดอยางไร 
และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด 
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้      

 1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน 
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม ประชาชน และหน่วยงานภาค ี      

 2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได โดยองคกร เชน กฎระเบียบ              
ขอบังคับภายในองคกร  วัฒนธรรมองคกร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรูความสามารถของ 
บุคลากร  กระบวนการทํางาน  ขอมูลระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ อุปกรณ  

1.3  ประเภทความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ไดแก  

     1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ       
กล ยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกรที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตาม         
เปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร     

2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ 
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาทีค่วามรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน    

 3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหาร และ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก          
ปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม เปนตน  

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวน ไดเสีย  
การปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด วยการแจกแจง 
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ 
กระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปน 
ตนเหตุที่แทจริงเพ่ือที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ทั้งนี้      
การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน  จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะห
ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 
การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน    

2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย               
การวิเคราะหการประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการ
ทํางานของ หนวยงานหรือขององคกร ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 



 

2.1  การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการ
ประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสที่
จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก             
นอย  ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้  หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของ
ผลกระทบ  

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 
(โอกาสและ
ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 16 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งรัด
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 12 - 15 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 - 11 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดําเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ตํ่า 1 - 4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

 

 

  

 ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด × ค่าระดับของผลกระทบ 
 

 



   2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เปนการนําความเสี่ยงและป
จจัยเสี่ยง  แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และ
ประเมินระดับ ความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึง
ระดับของ  ความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยให
สามารถ วางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดย
อาศัยเกณฑ มาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส ความถี่         
ที่จะ เกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด     

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามี 
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด    

2.3  การวิเคราะหความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณา 
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยง 
ในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบง พ้ืน
ที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน โดยทั่วไปความ
เสี่ยง ในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ 
ยอมรับได ภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม   

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน ยอมรับ 
ความเสี่ยงแตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง  ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมี 
การจัดการเพ่ิมเติม     

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16  คะแนน ตองมีแผนลด 
ความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 – 25 คะแนน ตองมี 
แผนลดความเสี่ยงและประเมินค่า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง   

3. การจัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ
ควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติ
ไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ 
หรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให เหมาะสมกับ 
สถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 4 แนวทางหลัก 
คือ   



 1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม
ที่ มีอยู ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใด ๆ 
ให ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับ
ผลที่ จะเกิดขึ้น       

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลด
ความ เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่
นําไปสู่เหตุการณที่เปนความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ 
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคมูือการปฏิบัติงาน เปนตน          

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถ
ยอมรับ และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ
มนี้ เชน การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น       

4) การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอ่ืนได             
เชน  การทําประกันภัย ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอก
มา จัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่
เหมาะสมที่ จะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการ
หรือ แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง           
ใหอยูใน ระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นั้นได รวมทั้งตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย    

4. การรายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหาร จัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบ
ดําเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะดําเนินการหลังจากจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมี
การดําเนินงาน ตามแผนแลวจะตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการ
ดําเนินงานไปอยาง ถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของ วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแล
ววาบรรลุผลตาม วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยน และนําผล  การติดตามไปรายงานให ฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่กําหนดไว ทั้งนี้
กระบวนการสอบทานอาจกําหนด ขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมทั้งกําหนด
ความถี่ในการติดตามผล โดย สามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ    

       1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบ
ระยะเวลา ที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน        

       2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติด
ตามท่ีรวมอยู ในการดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน    



   5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยง
ประจําป เพ่ือให้มั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี
ประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได จริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองค
กรมีการบริหารความเสี่ยงอยาง ตอเนื่อง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจําปตอผูบริหาร เพ่ือใหมั่นใจวามีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง 
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการ สามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิม่เติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปน วัฒนธรรมในการดําเนินงาน  

   6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง จึงเปนการท
บทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการ
บริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 



 

บทที่ 4 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมขอมูลขององคกร เพ่ือระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นแลวทําการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑการประเมินมาตรฐาน  โดยประเมินจากโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทําการวิเคราะหหาคาและจัดลําดับความเสี่ยงที่ตองดําเนินการกอนการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให บุคลากรในองคกรทราบและปฏิบัติตามได นอกจากนี้ตองรายงานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบ
และใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนและทําการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจวาองคกรมี
การบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก          
การควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับ
ได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยูหลังมีการจัดการใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีการทบทวน ประสิทธิภาพของแนว  
การบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น   

 แผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬประกอบดวยงาน/กิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง เกิดขึ้น ความเสี่ยง/สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง         
การควบคุม การ ประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มตน/สิ้นสุด และผูรับผิดชอบงาน/กิจกรรมที่
เกิดความเสี่ยงนั้น  โดยมี รายละเอียดตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 
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