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ค ำน ำ 

การบริหารความเสี่ยงถือเปนหนาที่ของทุกคนในองคกร ตั้งแตผูบริหารจนถึงเจาหนาที่           
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตองเริ่มจากการกําหนดกลยุทธดวยการ
ภาพรวมทั้งหมดขององคกร โดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบโดยรวม แลวกําหนด 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได  

แผนบริหารความเสี่ยง จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทําให
เกิดความเสียหายแกองคกร ภายใตการดําเนินงานทุกองคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอนที่   
อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมาย จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปน 
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร          
วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดแนวทางใน                 
การจัดการความเสี่ยง และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม นอกจากนี้               
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561            
โดย มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนั้นเพื่อใหผูบริหารและ 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไวเพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะ 
เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได  

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเมื่อไดมีการนํา 
แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผู บริหารและเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานทุกสวนราชการที่จะให
ความรวมมือในการนําไปดําเนินการตออยางจริงจัง และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งเปนประโยชนตอการพัฒนา 
งานตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬต่อไป 
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บทที่ 1 

                                                   บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยง เป นกระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ                    
หรือสถานการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลว่าหนวยงานของรัฐ
สามารถ 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 นอกจากการตรวจสอบภายในจะมีหนาที่ในการประเมินและให
ความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารความเสี่ยงแลว ผูตรวจสอบภายในเองตองระลึกอยู เสมอวาการบริหาร     
ความเสี่ยงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ หรือชวย 
บรรเทาภาวะวิกฤติที่องคกรเผชิญอยูได ภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของผูตรวจสอบภายใน คือ การประเมินระบบ 
การบริหารงานภายใน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ เพ่ือเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของ   
องคกรในการกําหนดแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในขณะเดียวกันการบริหารความเสี่ยง          
จะเปนการกําหนดวิธีการที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของป จจัยตาง ๆ อยางมี 
ประสิทธิภาพ เปาหมายที่สําคัญของงานตรวจสอบภายในอยางหนึ่ง คือ การใหความเห็นตอผูบริหารวาระบบ 
การควบคุมภายในการกํากับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงวามีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะทําให
องคกรมั่นใจไดวาจะสามารถบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางสมเหตุสมผล ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
ภายใน ตองกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  รวมถึงการควบคุม และติดตามเพ่ือการ 
ประเมินผลงาน  ผูตรวจสอบภายในตองแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป                
เพ่ือ สรางความมั่นใจแกองคกรวางานที่ปฏิบัติอยูนั้นจะสนับสนุนใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่
กําหนด ไวอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) แลว เพื่อให
เกิด ความมั่นใจวาจะสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดแผน 
ภายใตวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงตองทําใหครอบคลุมทุกกระบวนการของ 
งานตรวจสอบภายใน ตั้งแตเริ่มตนกําหนดเปาหมายจนถึงการติดตามผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตอง                                       
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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 หรือเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหไดรับการประเมินและการควบคุมที่ 
เปนระบบเพ่ือประสิทธิภาพขององคกร   

     การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ 
โ ค โ ซ (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) ไ ด ใ ห
ความหมายของการบริหารความเสี่ยงวา หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ผูบริหาร 
และบุคลากรทุกคนในองคกรเพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ไดรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพ่ือใหไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคที่ 
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 
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3. ควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตองพบกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนภาวะคุกคาม         
ที่อาจเปนผลมาจากองคกรอยูภายใตความไมแนนอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหองคกรไมสามารถ 
บรรลุตามวัตถุประสงค องคกรที่กําหนดใหนําการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใชจะสามารถดําเนินการ        
ให บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว การบริหารความเสี่ยงเปนการคาดการณในอนาคตวาจะเกิดอะไรขึ้น          
ถาการคาดการณทําใหผูบริหารสามารถมองเห็นความไมแนนอนที่อาจจะเกิดและสงผลเสียตอองคกรได จะทํา
ให้เกิดการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางแกไขไวลวงหนาเทากับเปนการปองกันหรือเปนการเตรียมความพรอม 
เพ่ือจัดการกับผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน   

     การบริหารความเสี่ยง ถือเปนสวนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทุกคนในองคกรตอง 
มีสวนรวมไมใชเปนหนาที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและ 
กําหนดกลยุทธโดยผูบริหารระดับสูงเพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหนวยงานอาจถือวาการบริหาร 
ความเสี่ยงที่ดีจะเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความสามารถ และผลการดําเนินงานของทุกคนที่มีสวนรวมกันภายใน 
องคกร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค หรือ 
เปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยจะชวยลดปญหา อุปสรรค หรือสิ่งไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและสงผลเสียหายตอ 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององคกร 

 
4.องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

การบริหารความเสี่ยงใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองดําเนินการโดยนําองคประกอบตาง ๆ  
มา ผสมผสานกับกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยตองทําเปนกระบวนการหรือเปน 
ขั้นตอน องคประกอบดังกลาว สรุปไดดังนี้   

1. สภำพแวดล อมภำยใน ( Internal Environment) การวิเคราะห ความเสี่ยงเ พ่ือ                
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               
การวิเคราะหเพ่ือระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ 
องคกร สิ่งที่ผูบริหารควรตองคํานึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ ปจจัยเสี่ยงทุกดานที่อาจจะเกิดขึ้น แหลงที่กอใหเกิด  
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ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมถึงความสัมพันธระหวางเหตุการณและผลที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการในการระบุความเสี่ยงอาจใชวิธีการระดมสมอง วิธีการวิเคราะหสถานการณภายในองคกร หรือวิธีการ              
วิเคราะหตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้น โดยอาจมีการจําลองเหตุการณตาง ๆ ภายในองคกร           
เพ่ือ วิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความ
เสี่ยง ในขั้นนี้ควรเก็บรวบรวมขอมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปจํานวนครั้งของการเกิดความเสียหาย และขนาด
ของความรุนแรง รวมถึงขอมูลของการดําเนินงาน เพ่ือนํามาศึกษาหาแนวทางในการลดความสูญเสีย ซึ่งจะ           
เปนประโยชนในการดําเนินงาน ตอไป   

      4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย                 
ขั้นตอนตาง ๆ โดยมุงเนนการประเมินหาโอกาสและผลกระทบเมื่อมีเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้น การประเมินจะ 
เริ่มจากการกําหนดเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน 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 .  กำรตอบสนองควำม เสี่ ย ง  (Risk Response) หรื อ /การจั ดการคว าม เสี่ ย ง                         
(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 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ที่สําคัญควร 
ตองมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงภายในองคกรใหชัดเจน เมื่อองคกรไดประเมินความ 



๕ 
 

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 เพ่ือใหเกดิความมั่นใจวาไดดําเนินการตามแผนแลวบรรลุผลสําเร็จทําใหเกิด 
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   
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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 ผู้บริหารตองติดตาม 
พิจารณา และระบุปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดวาจะเกิดซึ่งควรครอบคลุม 
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 เมื่อเกิดข้ึนแต
ละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอย ๆ เขา  โดยรวมอาจมีจํานวนเงินสูงก็จะทําใหเกิด
ความสําคัญได  
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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 ซ่ึงสัมพันธกับกลยุทธและ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  เราจะประเมินความเสี่ยงดวย การระบุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลําดับความสําคัญ  และการวัดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงเหลานั้นที่อาจเกิดข้ึนตอหนวยงาน  

(2) ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใชระบุความเสี่ยง
ทั้ งหมดที่ เป นไป ได เ พ่ือใช เป นจุดเริ่มต นในการประเมินความเสี่ยง                     
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 
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(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 เพ่ือใช ในการ
บริหารงานดานตาง ๆ   



๙ 
 

  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  

  
 



๑๐ 
 

บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒540 มีฐานะเปนนิติบุคคลและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด กว าจะมา  
เปนองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบปจจุบัน  องคการบริหารสวนจังหวัดได
มีการวิวัฒนาการมาตามลําดับ โดยเกิดจากการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นเปนครั้งแรก ตามความในพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งมีฐานะเปนองคกรที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนําแกกรมการจังหวัด 
โดยยังมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาค   

         ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น โดยมีความประสงคทีจ่ะแยก 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภาจังหวัดยังทําหนาที่เปนสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด            
เชนเดิม จนกระท่ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 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   

 

 



๑๑ 
 

 
กระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กําหนด

ใหผูวาราชการจังหวัด 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 ใหมีบทบัญญัติวาดวยการปดประชุมกอนครบกําหนดสมัย
ประชุม การจัดแบงการบริหารราชการของจังหวัด การใหสิทธิที่จะไมตอบคําสอบถามแกผูวาราชการจังหวัด 
การให อํานาจผูวาราชการจังหวัดในการสั่งเพิกถอนมติ ซึ่งไมใชขอบัญญัติจังหวัด การใหอํานาจเกี่ยวกับกิจการ
ของ จังหวัด การใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยในการวางระเบียบเกี่ยวกับการพาณิชย และกําหนดบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับสมาชิกภาพแหงสมาชิกสภาจังหวัดประเภท ๒ ซึ่งสมควรกําหนดเวลาสิ้นสุดไว  



๑๒ 
 

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 โดยยกเลิกความที่วาดวยประเภทรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัด          
ใน 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  ทําใหสภาตําบลทุกแหงมีฐานะเปน           
นิติบุคคล  และตําบลที่มีรายไดเฉลี่ยยอนหลังสามป ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  ขึ้นไปจะถูกยกฐานะเปนองคการ
บริหาร สวนตําบล  ซึ่งเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น  ทําใหเกิดผลกระทบกับองคการบริหารสวน
จังหวัดตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๔๙๘  คือ ความซ้ําซอนในเรื่องของ
พ้ืนที่        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 



๑๓ 
 

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  



๑๔ 
 

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  

หลังจากที่พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 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 มีภารกิจครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 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 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

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 ”หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม  ซึ่ งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ ไป                            
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  



๑๖ 
 

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดทําแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2564) 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  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

    และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 
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
รายได้ 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  



๑๘ 
 

 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 
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  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 
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กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง           
ได้อย่างยั่งยืน 

  2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม 
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 

 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ 

 1. วิสัยทัศน์ 

"ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง" 

 ๒.  พันธกิจ 
2.1 พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ําโขง 
2.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ                    
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มน้ําโขง 
2.44. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน 

           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการแปรรูปให้

เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
1.ระบบโลจิสติกส์เพ่ือขนส่งสินค้ายางพาราไม่สะดวก และเชื่อมต่อประเทศเพ่ือนบ้าน                  
(สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  

       2.ราคาผลผลิตจากยางพาราตกต่ํา (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
          3.การปลูกยางพาราและการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ข้อมูลโดย กชช.2ค)  
          4.ขาดช่องทางการตลาดในการจําหนา่ยผลิตภัณฑ์จากยางพารา                                        

(สํารวจความเดือดร้อนใน หมู่บ้าน)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ  
1.ถนนในหมู่บ้านชํารุด ไมส่ะดวกในการสัญจรไปมาของราษฎร                                                 
(สํารวจความเดือนร้อนในหมู่บ้าน)  

2.ถนนลูกรังมีฝุ่นละอองสร้างความเดือดร้อนด้านสุขภาพ อนามัยให้กับประชาชนและ                 
ผู้สัญจรไปมา 

3.การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ข้อมูลโดย กชช.2ค)  
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4.การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ (สํารวจความเดือดร้อนในหมูบ่้าน) 78  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์                

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
1.ขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
2.ขาดการขยายไฟฟ้าสู่การเกษตร (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
3.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
4.ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่ทําการเกษตรและที่อยู่อาศัย (สํารวจความเดือดร้อนในหมูบ่้าน  
5.ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
6.ขาดตลาดชุมชนที่เป็นศูนย์กลางในการจําหน่ายสินค้าต่างๆ                                              

(สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ําโขง  
 1.ขาดการส่งเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน (สํารวจความเดือดรอ้นในหมู่บ้าน) 
 2.ขาดการศึกษา และสืบค้น เพ่ือนําวัฒนธรรมชุมชน มาสร้างมูลคําทางการทํองเที่ยว                 

(สํารวจความ เดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
 3.ขาดความพร๎อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทํองเที่ยว                                                      

(สํารวจความเดือดร้อนใน หมู่บ้าน)  
 4.ระบบคมนาคมขนส่ง ยังไม่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
 5.ชุมชนท้องถิ่น ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ข้อมูลโดยกชช.2ค)  
 6.ข้อจํากัดดา้นระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัด 

(สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน  
1.ปัญหาขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
2.ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตร เกิดมลพิษทางกลิ่น (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
3.ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพจากการเผาหญ้าในที่ท ากินและการใช้ประโยชน์จากดินมากเกินไป 
(สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  

4.ปัญหาป่าไมเ้สื่อมโทรมจากการบุกรุกใช้เป็นที่ทํากินและที่อยู่อาศัย                                    
(สํารวจความเดือดร้อน ในหมูบ่้าน)  

5.ขาดจิตสํานึกในการปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                       
(สํารวจความเดือดร้อน ในหมูบ่้าน)  

6.ขาดการศึกษาวิจัยรากเหง้าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดบึงกาฬ                     
อย่างจริงจัง (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  

7.ขาดการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลคํา (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง   
1. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
2. ปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค ช่วงหน้าแล้ง และแหล่งกักเก็บน้ําตื้นเขิน                

(สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 



๒๒ 
 

3. ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ (สํารวจความเดือดร้อนในหมูบ่้าน)  
4. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย (สํารวจความเดือดร้อนในหมูบ่้าน)  
5. ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
6. ปัญหาการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง                              

(สํารวจความเดือดร้อนใน หมู่บ้าน)  
7. ปัญหาการแพร่ระบาด และการป้องกันยุงลาย และโรคพิษสุนัขบ้า                                        

(สํารวจความเดือดร้อน ในหมูบ่้าน)  
8. ปัญหาการถูกหลอกลวงแรงงานของกลุ่มมิจฉาชีพ (สํารวจความเดือดร้อนในหมูบ่้าน)  
9. ขาดการส่งเสริมกิจกรรม การศึกษา และอาชีพ แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 

ผู้ด้อยโอกาส (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
10. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับทางราชการมีน้อย (สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
 
 
11. นักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับประเทศ ขาดคุณธรรม จริยธรรม                      

(สํารวจความ เดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
12. ผู้บริหารท้องถิ่นขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการ                       

(สํารวจความ เดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
13. ประชาชนขาดความเข้มแข็งในการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารท้องถิ่น                      

(สํารวจความ เดือดร้อนในหมู่บ้าน)  
14. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน                                               

(สํารวจความเดือดร้อนในหมู่บ้าน) 
15. ขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ                                    

(สํารวจความเดือดร้อน ในหมูบ่้าน) 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

วิสัยทัศน์ อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 

  "ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  
สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                 
การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ
การปกครอง 



๒๓ 
 

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี   

พันธกิจที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนา                
ที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอน
จากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล 

 

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 



๒๔ 
 

  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 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบึงกาฬ 

1. ด้านกายภาพ 

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 
2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม  2554 เป็นต้นไป  โดยแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา 
อําเภอโซ่พิสัย อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ออกจาก
การปกครองของจังหวัดหนองคาย 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
 จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร 

เป็นจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับแม่น้ําโขง และแขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                                                                                                     
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ แขวงบอลิคําไซ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ําโขงเป็น
          แนวพรมแดน 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม                  
ทิศใต้            ติดต่อกับ อําเภอคําตากล้า อําเภอบ้านม่วง และอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร                                                                                             

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อําเภอรัตนวาปี และอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

        สภาพภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะทอดยาวตามลําน้ําโขงจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัด
ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยเส้นทางรถยนต์ 751 
กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี
แม่น้ําโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน   จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีแหล่งชุ่มน้ําโลกถึง 2 แห่ง คือ บึงโขงหลงและ
หนองกุดทิง 

       1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  

  (1) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอําเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ทํานา 
และปลูกพืชไร่พืชสวนและป่าธรรมชาติ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


๒๕ 
 

  (2) สภาพพ้ืนที่ที่ เป็นแหล่งชุ่มน้ําโลก มี 2 แห่ง คือ หนองกุดทิง อําเภอเมืองบึงกาฬ  
และบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง 

       (3) พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด สลับกับภูเขา พบในเขตอําเภอบุ่งคล้า ศรีวิไลและอําเภอ
บึงโขงหลงเนื่องจากแม่น้ําโขงไหลผ่านอําเภอต่างๆ 4 อําเภอ ทั้งยังเป็นแหล่งชุ่มน้ําโลก จึงก่อให้เกิดประโยชน์
ในการ ทําเกษตรกรรม โดยราษฎรได้อาศัยแม่น้ําโขงเป็นแหล่งน้ําที่ใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําโขง จะได้รับประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ําโขง 
นอกจากนี้สํานักงานพลังงานแห่งชาติได้จัดตั้งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  ในพ้ืนที่ที่ติดแม่น้ําโขงเพ่ือทําการสูบน้ํา
จากแม่น้ําโขงและแหล่งน้ําอื่น ๆ ขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 

 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศจัดอยู่ ในจํ าพวกฝนแถบร้อนและแห้ งแล้ง (ธ .ค .-ม .ค .)ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ําสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดใน
เดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคม
อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น 

1.4  ลักษณะของดิน 

   จังหวัดบึงกาฬมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขาสูง
ชันใช้ประโยชน์ในการทํานาและปลูกพืชไร่การเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินทําให้การ
ระบายน้ําได้ดี  และการไหลบ่าของน้ําบนผิวดินมีความรวดเร็ว  สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว  จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ําที่ต้องมี
กรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหน้าดินทําให้การเก็บกักน้ําได้ดี เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น
สําหรับปัญหาทรัพยากรดินในจังหวัดบึงกาฬ ที่สําคัญ ได้แก่  

    -  ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ําโขงบริเวณอําเภอเมือง  บึงโขงหลง ปากคาด  
และอําเภอบุ่งคล้า ซึ่งทําให้สูญเสียดินแดน เนื่องจากการพังทลายและร่องน้ําเปลี่ยนทิศทาง  ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ
มีชายแดนตามลําน้ําโขงติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความยาวทั้งสิ้น 120  
กิโลเมตร มีการพังทลายของตลิ่งแม่น้ําโขง 60.5  กิโลเมตร 

   -  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้น้ํากรดในแปลงปลูกยางพารา  
จึงทําให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายต้นทุนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพ่ิมขึ้นทุกปี  

   -  ปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้กับความต้องการพ้ืนที่เพ่ือทํา
กินของราษฎร ตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูวัว และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งแนวเขตที่ดินของรัฐ  
เนื่องจากต้องการที่ดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา   
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสภาพปัญหาของดิน  ในจังหวัดบึงกาฬ ปี 2559 
 

ปัญหาของดิน เน้ือที่(ไร่) 

ดินกรดจดัในท่ีลุ่มและมโีครงรา่งแน่นทึบ 45,053 

ดินกรดในที่ลุม่ 121,751 

ดินกรดในที่ลุม่ความอุดมสมบูรณต์่ํา 73,521 

ดินค่อนข้างเป็นดินทรายและดินกรดในที่ดอน 217,670 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอน 2,163 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอนความอุดมสมบูรณ์ต่าํ 24,405 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุม่ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 69,467 

ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 214 

ดินตื้นเนื่องจากเป็นลูกรังหรือก้อนกรวด 730,984 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีดอนความอุดมสมบรูณต์่ํา 242,352 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีลุ่มความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 73,913 

ดินทรายจดัในท่ีดอน 23,157 

ดินทรายจดัในท่ีลุ่ม 8,219 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 2,127 
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ดินลูกรังในท่ีลุ่ม 160,263 

ดินเป็นกรดจัดและค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุ่มความอุดมสมบรูณต์่ํา 96,332 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันความอุดมสมบรูณ์ต่าํ 8,447 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต ์ 146,403 

รวม 2,046,443 

     ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  

 
 

 

 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดบึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ 53 ตําบล 617 หมู่บ้าน 18 เทศบาลตําบล  41  
องค์การบริหารส่วนตําบล  และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          ตารางที่ 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ  

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

1. อําเภอเมืองบึงกาฬ 

2. อําเภอเซกา 

3. อําเภอโซ่พิสัย 

4. อําเภอพรเจริญ 

5.อําเภอปากคาด 

6. อําเภอบึงโขงหลง 

7. อําเภอศรีวิไล 

8. อําเภอบุ่งคล้า 

12 
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7 

7 
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3 

131 

136 
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58 

64 

57 

51 

25 
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1 

- 

6 

8 

7 

4 

6 

3 

4 

3 

รวม 53 617 18 41 
             

              ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดบึงกาฬ             ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
จังหวัดบึงกาฬ มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น  297,760  คน  

  1.5.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2   คน 
  1.5.2  สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง)  1   คน 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
  รวมทั้งสิ้น 420,647  คน แยกเป็นประชากรชาย  212,127  คน  ประชากรหญิง  208,520  

คน  จํานวนครัวเรือน  126,466  หลังคาเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนประชากร ประจําปี พ.ศ. 2561     

อําเภอ ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด ครัวเรือน 
จังหวัดบึงกาฬ 212,931 211,009 423,940 133,062 
1. อําเภอเมืองบึงกาฬ 46,572 46,379 92,915 32,786 
2. อําเภอพรเจริญ 22,149 22,185 44,334 12,545 
3. อําเภอโซ่พิสัย 36,564 36,064 72,628 20,958 
4. อําเภอเซกา 43,727 43,130 86,857 26,173 
5. อําเภอปากคาด 17,793 17,634 35,427 11,838 
6. อําเภอบึงโขงหลง 18,915 18,673 37,588 11,700 
7. อําเภอศรีวิไล 20,210 19,945 40,155 13,003 
8. อําเภอบุ่งคล้า 7,001 6,999 14,000 4,059 

ที่มา : สํานักงานสถิติ จ.บึงกาฬ           ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีการแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็นดังนี้ 

ฝ่ายข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย 
1.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 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 
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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 
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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 ถูกต องและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity)                    
ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได 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 



๓๒ 

 

 

1.2  ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให
ไม บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดข้ึนไดอยางไร 
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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข องกับ       
กล ยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกรที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตาม         
เปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร     

2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวข องกับ 
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน    

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

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวน ไดเสีย  
การปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจง 
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ 
กระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปน 
ตนเหตุที่แทจริงเพ่ือที่จะสามารถนําไปใชประโยชนในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ทั้งนี้      
การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน  จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะห
ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 
การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน    
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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 
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   2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เปนการนําความเสี่ยงและ              
ปจจัยเสี่ยง  แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และ
ประเมินระดับ ความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึง
ระดับของ  ความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกาํหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยให
สามารถ วางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด                
โดยอาศัยเกณฑ มาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

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

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวา              
มีระดับความรุนแรง 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 โดยทั่วไปความเสี่ยง 
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   
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 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 และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน          

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

4) การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผู อ่ืนได             
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 
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       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 เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองค
กรมีการบริหารความเสี่ยงอยาง ตอเนื่อง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจําปตอผูบริหาร เพ่ือใหมั่นใจวามีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง 
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการ สามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปน วัฒนธรรมในการดําเนินงาน  

   6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง จึงเปนการท
บทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการ
บริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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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 หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยัง 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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แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ งาน/กิจกรรม 
(TASK/ACTIVITY) 

(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(RISK TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSI

BLE) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

ส านักปลัดฯ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

- หน่วยงานได้รับ
มอบหมายภารกิจ
เพิ่มเติม และ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่
เพียงพอ 
 

- การโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
บ่อยครั้ง 

ปานกลาง 1.ติดตามและตรวจสอบการโอน
งบระมาณรายจ่ายประจ าปีให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541(แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2543 
2.จัดท าคู่มือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึง
กาฬให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้าน
การโอนงบประมาณใช้แนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
3.ผู้บังคับบัญชาได้ก าชับเรื่องการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามแผนและข้อบัญญัติในท่ี
ประชุมประจ าเดือน 

1.ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่จะโอน
จากระบบ e-LAAS 
2.แจ้งเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้องศึกษาและ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 
(แก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
3.ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ให้เพียงพอ  

1.จ านวนครั้งในการ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ลดลง 
2.มีการประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
ส านักปลัด ฯเพ่ือ
วางแผนในการโอน
งบระมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ส านักปลัด  

 



๓๙ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVIT
Y) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(RISK TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล
การควบคุม 
(CONTROL 
EVALUATIO

N) 
(7) 

 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/
สิ้นสดุ 

(BEGIN-
THE END) 

(8) 
 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBL

E) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

ส านักปลัดฯ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัดฯ 

1.ในการรับโอนครุภัณฑ์จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคายขาดการตรวจสอบ
โดยละเอียด ส่งผลให้
ครุภัณฑ์บางรายการไม่ตรง
ตามบัญชี 
2.ไม่มีสถานท่ีเก็บครุภัณฑ์
ช ารุด 

1.พัสดุและครุภัณฑ์
ของส านักปลัดฯมี
หลายประเภทและ
มีจ านวนมาก 
2.ห้องเก็บพัสดุฯไม่
เพียงพอและไม่อยู่
ในพื้นท่ีเดียวกันยาก
ต่อการควบคุม 
 

ปานกลาง 1.จัดหาสถานท่ีจัดเก็บ
พัสดุและครุภัณฑ์ไว้เป็น
หมวดหมู่และแยก
ประเภท 
2.จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ
ฯให้เป็นปัจจุบัน 
3.ก าชับเจ้าหน้าท่ีติดตาม
และตรวจสอบการ
เบิกจ่าย พัสดุฯให้
รอบคอบมากขึ้น 

1.ควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์ให้รอบคอบ 
น าไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และ
ตรวจสอบพัสดุให้
เป็นปัจจุบัน 
2.จัดท าแผนการ
จัดหาพัสดุฯของทุก
ฝ่ายในส านักปลัดฯ 

1.การจัดเก็บ
พัสดุและ
ครุภัณฑ์ยังไม่
เป็นระเบียบ
ยากต่อการ
ค้นหา 
2.การเบิกจ่าย
พัสดุฯไปใช้ยัง
ขาดการติดตาม
ตรวจสอบ
เท่าท่ีควร เช่น 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุ
ครุภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ส านักปลัด  

 
 

 



๔๐ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVIT
Y) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(RISK TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล
การควบคุม 
(CONTROL 
EVALUATIO

N) 
(7) 

 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/
สิ้นสดุ 

(BEGIN-
THE END) 

(8) 
 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBL

E) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

ส านักปลัดฯ 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งใช้เงินยืม - ส่งใช้เงินยืมล่าช้าเกิน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- การส่งใช้เงินยืมไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
 

ปานกลาง - มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบควบคุม 

- จัดท าบัญชีเงินยืม
และก าหนดวันส่งใช้
เงินยืมตามเงื่อนไข
ของระเบียบ
กฎหมาย 

- ด าเนินการส่ง
ใช้เป็นไปตาม
ระเบียบตาม
เงื่อนไขของ
ระเบียบ/
กฎหมาย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ส านักปลัด  

 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVIT
Y) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(RISK TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผล
การควบคุม 
(CONTROL 
EVALUATIO

N) 
(7) 

 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/
สิ้นสดุ 

(BEGIN-
THE END) 

(8) 
 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBL

E) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

ส านักปลัดฯ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการ 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ขาด
ความละเอียดรอบคอบใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- เกิดความผิดพลาด
ในการจัดซ้ือจัดจ่าง
ตามโครงการ 
 

ปานกลาง - มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบควบคุม 

- เสนอการจัดซ้ือจัด
จ้างผ่านหัวหน้างาน
ตามล าดับชั้นเพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

- การจัดซ้ือจัด
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงการค
ลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ส านักปลัด  

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองกิจการสภา 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดหาพัสด ุ ๑. การจดัหาพัสดุ
ยังไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ 
๒.บุคลากรไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 
 

1.เอกสารการ
เบิกจ่ายยังไม่
ครบถ้วน 
2.การควบคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองมีการ
บันทึก รับ-จ่าย ช้า 

ต่ า 
 
 

1.มีการ
ก าหนดแนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน 
2.มีการอบรม
ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าท่ี 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานซึ่งก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๒.มีขั้นตอนการท างาน 
 

1.ให้แตล่ะฝา่ย
ส ารวจความ
ต้องการการใช้งาน
เพื่อการจัดหาให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
2.ให้เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบจัดท า
ทะเบียนคุมวสัดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและให้
เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเวลา 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองกิจการสภา  

 
 
 



๔๓ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATME

NT) 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการควบคุม 
(CONTROL EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSI

BLE) 
(9) 

 

หมาย
เหต ุ

(NOTE) 
(10) 

กองแผนและงบประมาณ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.แผนงานโครงการมี
จ านวนมาก 
 
 

1 แผนงานโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจ านวนมากแต่
น าไปสู่การปฏบิัติได้น้อย 
2.โครงการในแผนพัฒนา
เป้าหมาย ผลผลิต 
โครงการ ตัวชี้วัด ขาด
ความชัดเจนท าให้การ
ด าเนินการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
3.บางโครงการไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของ อบจ  
ที่สามารถด าเนินการได ้

สูง การลดความ
เส่ียง 

1.แจ้งส่วนราชการในสังกัดจัดท า
โครงการตามภารกจิอ านาจหนา้ที่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์คลังและ
แนวโน้มการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
2.ควรน าโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปีถัดไป โดยไม่ต้องมี
การเพิ่มเติมโครงการใหม่และจะได้
โครงการตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่
3.แจ้งกรอบประสานแผนพัฒนา
ให้กับคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับทุกอ าเภอ 

- เนื่องจากกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบจ.บึงกาฬ ต้องมี
การด าเนินการอยู่เป็นประจ าทุกปี
จึงต้องมีการประเมินความเส่ียง 
และควบคุมความเส่ียงให้มีความ
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดความเสียหาย
จากการด าเนินงานให้มากที่สุดโดย
ใช้คณะท างานในแบบ
คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน ท าให้สามารถลดปัญหา
ความซ้ าซ้อนของโครงการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
แผนพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงท าให้
เกิดความคุ้มค่าต่อการด าเนินการ
ดังกล่าวอยา่งได้ผล 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองแผนและ
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSI

BLE) 
(9) 

 

หมาย
เหต ุ

(NOTE) 
(10) 

กองแผนและงบประมาณ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น 

1. การเสนอปัญหา
ความต้องการของประ 
ชาชนในบางโครงการไม่
อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ 
อบจ.บึงกาฬจึงไม่
สามารถบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
๒. การเสนอปัญหา
ความต้องการไม่ชัดเจน
ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
3. ประชาชนไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการเสนอปัญหา
ความต้องการก่อนการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

1. การเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนน้อย 
เนื่องจากไม่เห็น
ความส าคัญของการ
ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 
2.การเสนอโครงการไม่
มีความชัดเจนของ
กลุ่มเป้าหมาย  
3.โครงการมีความ
ซ้ าซ้อน 

ปานกลาง การลดความ
เสี่ยง 

1. มีกระบวนการควบคุมผ่านการ
จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดท า
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง 
2. คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จากทุกอ าเภอ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการตามสัดส่วน
รูปแบบการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (สัดส่วนระดับจังหวัด) 
4. คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษด้านการวางแผนและ
วิเคราะห์นโยบาย ข้าราชการและ
พนักงาน ของ อบจ.บึง 

ในกระบวนการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น ต้องมี
การด าเนินการอยู่เป็น
ประจ าทุกปีจึงต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยง และ
ควบคุมความเสี่ยงให้มี
ความต่อเนื่องทุกปี เพื่อลด
ความเสียหายจากการ
ด าเนินงานให้มากท่ีสุดโดย
ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น  
- คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาระดับ อ าเภอ 
และระดับจังหวัด  
- อปท. ในพื้นท่ีจังหวัด 
- ส่วนราชการในจังหวัด 
- ผู้แทนภาคประชาสังคม
ในแต่ละด้าน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

 

 



๔๕ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 

(๑) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(๒) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE OF 

RISK) 

(๔) 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 
(RISK 

TREATMEN
T) 

(๕) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(๖) 

การประเมินผลการควบคุม 
(CONTROL EVALUATION) 

(๗) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(๘) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(๙) 
 

หมาย
เหต ุ

(NOTE) 
(๑๐) 

กองแผนและงบประมาณ 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ าปี 

- การโอนงบประ 
มาณรายจ่ายและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย 

1.มีการโอนงบประ 
มาณหลายครั้งเน่ือง 
จากงบประมาณมีไม่ 
เพียงพอต่อการจัดสรร 
งบประมาณมีไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร 
2.ค าชี้แจงงบประมาณ 
ท่ีระบุในงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีไม่ถูก 
ต้องต่อการปฏิบัติงาน 
ท าให้ต้องมีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะ 
เบิกจ่ายงบประมาณได้ 
ท าให้การด าเนินงาน 
ล่าช้าได้ 

สูง การลด
ความเสี่ยง 

1.การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีแต่ละรายการโดยเฉพาะ
รายจ่ายประจ า ควรจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายประจ าปี โดยใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายในรอบปีท่ีผ่านมาเป็น
เกณฑ์ในการสรรจัดงบประมาณ
และส่วนราชการจะต้องตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณให้ถูกต้อง
และเพียงพอต่อการใช้จ่ายก่อนท่ี
จะอนุมัติโอนลดหรือโอนเพ่ิม
งบประมาณรายจ่าย 
2.ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
จะต้องตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบค าชี้แจงงบประมาณให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนงาน
โครงการ 
 

- ในกระบวนการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต้อง
มีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าทุก
ปีจึงต้องมีการประเมินความเสี่ยง 
และควบคุมความเสี่ยงให้มีความ
ต่อเนือ่งทุกปี เพื่อลดความเสียหาย
จากการด าเนินงานให้มากที่สุด 
โดยผ่านเครื่องมือการท างานแบบ
คณะกรรม การ และการประสาน 
งานผ่านองค์กร ส่วนราชการต่าง ๆ 
ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ
สั่งการ และขั้นตอนของ
กระทรวงมหาดไทยท่ีก าหนดไว้ท า
ให้ท่ีผ่านมาได้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
ครบถ้วนและถูกต้อง และความ
จ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองแผน
และ

งบประมา
ณ 

 

 



๔๖ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACT
IVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATME

NT) 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/
สิ้นสดุ 

(BEGIN-
THE END) 

(8) 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIB

LE) 
(9) 

 

หมาย
เหต ุ

(NOTE) 
(10) 

กองแผนและงบประมาณ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประสาน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอไม่จัดให้มีการประชุม
ครบทุกอ าเภอ 

- โครงการท่ีมาบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
เนื่องคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับ
อ าเภอไม่จัดการ
ประชุมทุกอ าเภอ 

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด               
ท่ี มท 0810.2/ ว600 ลว 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ลว 24 
เมษายน 2562 
3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอ าเภอท้ัง 8 
อ าเภอ 

- เนื่องจากกระบวนการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
อยู่นอกเหนือการควบคุมซ่ึง
ปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาพแวด 
ล้อมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 
คือ อปท.ในเขตจังหวัดบึง
กาฬ ซ่ึงเป็นตัวกลไกขับ 
เคลื่อนหลักในกระบวน 
การประสานแผนในระดับ
อ าเภอในการควบคุมความ 
เสี่ยงในแต่ละระดับจึงอาศัย
กระบวนการทางระเบียบ  
ค าสั่งข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการในการควบคุม
กระบวนการด าเนินงาน ซ่ึง
ท าให้สามารถบรรลุผลได้ใน
ระดับหน่ึง เน่ืองจากการ
ประสานแผนพัฒนาไม่ครบ
ทุกอ าเภอในพื้นท่ี 

ตลอด
ปีงบประมา

ณ พ.ศ.
2564 

กองแผนและ
งบประมาณ 

 

 



๔๗ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ งาน/กิจกรรม 
(TASK/ACTIVITY

) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIB

LE) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองแผนและงบประมาณ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดตามประเมิน 
ผล (แบบสอบถาม) 
ขาดความชัดเจนไม่
สอดคล้องตามประ 
เด็นท่ีต้องการ 
2. กลุ่มตัวอย่างตาม
แบบสอบถามยังไม่
ครอบคลุม 
3. ผู้บันทึกข้อมูลผล
การเบิกจ่ายตามแผน
ด าเนินงานผ่านระบบ 
e-plan ขาดการ
บันทึกท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

1.การด าเนินการ
โครงการและติดตาม
ประเมินผลไม่ครอบ 
คลุมทุกพื้นท่ี 
2.เครื่องมือไม่ชัดเจน
ท าให้การน าข้อมูลมา
ใช้ประมวลผลไม่
สามารถใช้ได้จริง 
3.การตรวจสอบไม่
สามารถตรวจสอบได้
เนื่องจากบันทึกข้อมูล
ไม่เป็นปัจจุบัน 

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

- มีกระบวนการท างานใน
รูปแบบคณะท างาน คือ  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ. บึงกาฬ 
2. มีค าสั่งแบ่งงานและก าหนด
หน้าท่ีความรับผิด 
ชอบในกองแผนและงบ 
ประมาณ 
3. ใช้ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ หมวด 6 
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

1. ข้อมูลท่ีจะน ามาเป็น
ตัวแทนยังมีไม่เพียงพอ เช่น 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
พื้นท่ีอ าเภอไม่สอดคล้อง 
ตามขนาดจ านวนประชากร 
2. ประเด็นค าถามและรูปแบบ 
แบบสอบถาม 
ไม่สอดคล้องกับกลุ่ม 
เป้าหมาย 
3. การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแต่ละโครงการ
ตามแผนด าเนินงานในระบบ 
e-plan ไม่เป็นปัจจุบันท า
ให้ผลการติดตามประเมินผล
รายงานผู้บริหาร/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ถูกต้อง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองแผนและ
งบประมาณ 

 

 
 
 
 



๔๘ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ งาน/กิจกรรม 
(TASK/ACTIVITY) 

(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSI

BLE) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองคลัง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบฎีกาและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบก่อนการเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับ
เงิน 

1.รายการ/เอกสาร/
หลักฐานประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงิน ไม่ครบถ้วน 
2.การพิมพ์ข้อความ 
รายการรายละเอียด ในหน้า
ฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
3.การวางฎีกาของ
หน่วยงานผู้เบิก กระชั้นชิด
ต่อการด าเนินการโครงการ
น้ันๆ 
4.การค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหัก ณ ท่ี
จ่าย ในหน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้อง 
 

1. การวางฎีกา
หน่วยงานผู้ขอเบิก
กระชั้นชิด ท าให้
รายละเอียดไม่
ครบถ้วนถูกต้อง และ
เอกสารประกอบฎีกา
ไม่ครบถ้วน 
2.หน่วยงานผู้เบิกขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินในระบบ e-
laas  

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.มีการแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขเอกสาร 
หลักฐานต่างๆให้ถูกต้อง 
3.มีการแจ้งเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบ
ฎีกา เอกสาร หลักฐาน
ประกอบฎีกาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินทุกครั้ง 
4.แนะน าให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินแต่ละประเภทใน
ระบบ e-laas 
5.มีการก าชับให้ผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
หลักฐานประกอบฎีกาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ก่อนการ
เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ทุกครั้ง 

เนื่องจากมีการ
ควบคุมภายใน อย่าง
เพียงพอ และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองคลัง  



๔๙ 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองคลัง 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้จ่ายเงินงบประ 
มาณของหน่วยงาน 
ผู้เบิกให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงินท่ี
ก าหนดไว้ 
 

- การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณยังไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

-การเบิกจ่ายเงิน ไม่
เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย 

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ชัดเจน 
2. มีการประชุมประจ าเดือน
เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้เบิกใช้
จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตร
มาสตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
3. มีการแจ้งหน่วยงานผู้เบิก
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นประจ า 

- การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่มีความเพียง 
พอและส าเร็จใน
ระดับหน่ึง แต่เน่ือง 
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และนโยบาย
มีการเปลี่ยนแปลงท า
ให้หน่วยงานผู้เบิก
ต้องปรับปรุงแผน 
การใช้จ่ายเงินงบ 
ประมาณส่งผลให้
การเบกิจ่ายเงินเกิด
ความล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้บ่อยครั้ง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองคลัง  

 
 
 

 



๕๐ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSI

BLE) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองคลัง 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการ
จัดเก็บรายได ้
 

- มีผู้ค้างช าระภาษี
ฯ/ค่าธรรมเนียม 
จ านวนมาก 

- การจัดเก็บภาษีบ ารุง 
อบจ.จากผู้ค้าน้ ามัน/
ก๊าซปิโตรเลียม และ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง 
อบจ.จากผู้เข้าพัก
โรงแรม ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย                   
ท่ีก าหนด 

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2. มีการจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์และสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
3. มีการโทรศัพท์ตดิตาม
เร่งรัดใหม้าช าระภาษีฯ / 
ค่าธรรมเนียมฯ รายบุคคล 
4. มีการจัดท าหนังสือ
เร่งรัดแจ้งการช าระภาษีฯ / 
ค่าธรรมเนียมฯ ลูกหนี้ค้าง
ช าระครบจ านวนทุกราย 
 

การประเมินควบคุม
ภายในการจัดเก็บ
รายได้ ภาษบี ารุง 
อบจ.จากผู้ค้าน้ ามัน/
ก๊าซปิโตรเลียม และ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง 
อบจ.จากผู้เข้าพัก
โรงแรม จากการสรุป
รายงานการจัดเก็บ
รายไดป้ระจ าเดือน
ทุกๆเดือน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองคลัง  

 
 

 



๕๑ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองช่าง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมและการเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ์ของ
กองช่าง 
 

- การจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของกองช่าง
ไม่เป็นไประเบียบ 
เช่น ฟลอร์และ
เต๊นท์ไมม่ีพื้นท่ี
จัดเก็บซึ่งอาจจะ
โดนฝนแดดและ
น ามาไว้ท่ี โดมซึ่ง
เป็นสถานท่ีจอดรถ
หรือท ากิจกรรม
ต่างๆท าให้กีดขวาง 

- โดยโครงสร้างของ
วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่
จะเป็นเหล็ก อาจท า
ให้เกิดสนิมและยาก
ต่อการบ ารุงรักษา  

ปานกลาง การลดความ
เสี่ยง 

1. มีค าสั่งมอบหมายงาน
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบด้าน
การเบิก-จ่ายและ
ลงทะเบียนคมุการเบิก-จา่ย 
2. มีการจัดท าใบเบิก-จ่าย
วัสดุอุปกรณ์ก่อนน าไปใช้
งาน 
3. มีการจัดท าทะเบยีนคุม
การเบิก-จ่าย 
4.มีห้องเก็บวสัดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมและเพยีงพอ 

การควบคุมที่มีอยู่ 
มีความเหมาะสมแต่
ยังไม่เพียงพอ ซึ่งใน
บางครั้งได้มีการน า
วัสดุ อุปกรณ์ไปใช้
งานก่อนเขียนใบ
เบิก-จ่าย จึงท าให้
การบันทึกทะเบียน
คุมเบิก-จ่าย ไม่เป็น
ปัจจุบัน และ
ควบคุมได้ยาก 
ปัจจุบันได้ท าใบ
เบิกจ่ายหรือยืมวัสดุ
ซึ่งมีรายละเอียด
ความประสงค์ของผู้
ยืม ช่ือ หน่วยงาน 
ต าแหน่ง และวัน 
เวลาก าหนดส่ง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองช่าง  

 



๕๒ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองช่าง 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานด้านงาน
ช่างเครื่องกล 
 

1.เครื่องจักรกลเก่า
ใช้งานมานาน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ
ของภารกิจในการ
บริการประชาชน 
2.ขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติงานด้าน
ช่างเครื่องจักรกล 

- ขาดความพร้อมใน
การใช้งานและไม่มี
ความปลอดภัยต่อผู้
ปฏิบัติ  

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1.การจดัท าแผนการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 
2.การวางแผนอัตราก าลัง 
3.ศึกษาความคุ้มค่าการ
ซ่อมบ ารุงเพื่อเปรียบเทียบ
กับการจัดหาเครื่องจักรกล
ใหม ่

-จัดท าประวัติการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล ละ
ยายพาหนะและ
ยานพาหนะได้มี
การจัดท าทะเบียน
คุม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองช่าง  

 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองช่าง 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง 
 

- การจัดให้บริการ
ด้านซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน) การซ่อมผิว
ถนนจราจรลาดยาง
ในพื้นที่ต่างๆที่มี
ความอนุเคราะห์
และพื้นที่ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบจ.บึงกาฬ มี
บุคลากรไม่เพยีงพอ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

- ภารกิจงานก่อสร้าง
ซ่อมบ ารุงไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ได้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1.การมอบหมายให้แก่
บุคลากรของฝ่ายก่อสรา้งใน
การลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนท่ี
ขอความอนุเคราะห์และอยู่
ในความรับผดิชอบของ 
อบจ.บึงกาฬ 
2.มีการติดตามงานจาก
หัวหน้างาน และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ขณะลงพื้นที่ตลอดการ
ด าเนินการซ่อมแซม 

1.จัดท าแผนการ
ด าเนินการเพื่อ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
2.ก าหนด
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองช่าง  

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATME

NT) 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการควบคุม 
(CONTROL 

EVALUATION) 
(7) 

 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSI

BLE) 
(9) 

 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองการศึกษา 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการยืม
เงินทดรองจ่ายและ
การส่งใช้เงินยืมของ
กองการศึกษา
องค์การบริการส่วน
จังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 

- ยืมเงินทดรองจ่าย
ราชการติดตาม
เอกสารการส่งใช้เงิน
ยืมโครงการล่าช้าเกิน
กว่าระยะเวลาท่ี
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2561 ข้อ 84 และ
ข้อ 86 

- ส่งใช้เงินทดรองจ่าย
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2561 ๘ฮ 84 
ฉ,ธ๘ฮ 86 

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1. โดยการก าชับของผู้อ านวย
กองการศึกษาฯ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือ
แจ้งเวียนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
2. การตรวจเช็คลูกหนี้เงินยืม
ทดรองจ่ายของกองการศึกษา
ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ จากบันทึกแจ้งเวียน
ของกองคลัง เรื่อง ติดตามการ
ส่งใช้เงินตามงบประมาณ 

การประเมินความเสี่ยงพบ 
ว่าผู้ยืมเงินไม่ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 84 และข้อ 86 ประกอบกับ
ผู้ท าสัญญายืมเงินโครงการการ
ติดตามเอกสารเงินยืมโครงการ 
กับกลุ่มเป้าหมายหรือ
บุคคลภายนอกล่าช้ากว่าท่ี 
 ระเบียบก าหนด โดยมีบางกรณี
ของความเสี่ยงท่ีควบคุมได้ยากคือ
กรณีกลุ่มเป้าหมาย ไม่อยู่ในพื้นท่ี
จากการควบคุมภายในปี 2561 
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ 

ตลอด
ปีงบประมา

ณ พ.ศ.
2564 

กอง
การศึกษา 

 

 



๕๕ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

กองการศึกษา 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการโอนงบ 
ประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

1. ความต้องการของ
ประชาชนในกรณี
เร่งด่วน/เร่งด่วนท่ีจะ
โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจากโครงการ
หนึ่งเพื่อไปด าเนินการ
จัดโครงการหนึ่ง
เนื่องจากมีงบประมาณ 
ไม่เพียงพอส าหรับการ
จัดโครงการ 
2. กองการศึกษาฯ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬขาด
ข้อมูลในการวางแผน
และการบริหารจัดการที่
ดีในการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

- มีการโอน
งบประมาณบ่อยครั้ง 

ต่ า การลดความ
เสี่ยง 

1.ค าสั่งแบ่งงานก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
กองการศึกษาฯ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
2.ตรวจเช็คงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีจะโอน
งบประมาณจากโครงการ
หนึ่งไปอีกโครงการหนึ่งจาก
ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
e-LAAS 

- จัดท าข้อมูลการ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬไว้
เพื่อส าหรับเป็นแนว
ทางการโอน
งบประมาณฯ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบดา้นการ
โอนงบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

กองการศึกษา  

 
 



๕๖ 
 

 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(๑) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(๒) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(๓) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

(DEGREE 
OF RISK) 

(๔) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMENT) 

(๕) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(๖) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(๗) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(๘) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(๙) 
 

หมาย
เหต ุ

(NOTE) 
(๑๐) 

กองพัสดุและทรัพยส์ิน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ การควบคุม 
และการเก็บรักษา
ทรัพย์สิน 
 

๑.การใช้งานของทรัพย์สิน
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๒. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
ความช านาญในการใช้
ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 
๓. ทรัพย์สินช ารุดสูญหาย 
๔. สถานท่ีเก็บไม่เพียงพอ
และไม่เหมาะสม 
 

- ทรัพย์สิน
ช ารุดเสียหาย 
ไม่สามารถน า
กลับมาใช้งาน
ได้ 
 

ปาน
กลาง 

การควบคุม
ก ากับดูแลและ
ให้มีเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมและ
ก ากับดูแล 

1.อบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ ความ
ช านาญในการใช้งานทรัพย์สิน 
2.จัดหาสถานท่ีเก็บเพียงพอและ
เหมาะสม 
3.มีทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการควบคุมดูแล
ทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงาน 

1.เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ใช้ทรัพย์สินได้ แต่มี
ความช านาญไม่
เพียงพอและเก็บ
ทรัพย์สินไม่
เหมาะสม 
2.เจ้าหน้าท่ีมีความ
ช านาญในการใช้
ทรัพย์สินและมี
สถานท่ีเก็บเพียงพอ
และเหมาะสม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 

 
 
 
 
 

 



๕๗ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม 

(TASK/ACTIVITY) 
(1) 

ความเสี่ยง/สาเหตุ 
(RISK/CAUSE) 

(2) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(DEGREE 
OF RISK) 

(4) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(RISK 
TREATMEN

T) 
(5) 

การควบคุม 
(CONTROL) 

(6) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(CONTROL 
EVALUATION) 

(7) 
 

ระยะเวลา
เริ่มตน้/สิน้สดุ 
(BEGIN-THE 

END) 
(8) 

 

ผูร้ับผดิชอบ 
(RESPONSIBLE) 

(9) 
 

หมายเหต ุ
(NOTE) 
(10) 

หน่วยตรวจสอบ 
1 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
 

- แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีไม่
ครอบคลุมทุกงาน
กิจกรรมของแต่ละกอง 
แต่ละฝ่าย 
 

- ท าให้ประสิทธิภาพ
การควบคุมป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิด
กับองค์กรลดน้อยลง 

สูง 
 

มีการแก้ไข
เพิ่มเติม
แผนการ
ตรวจภายใน
ให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม
ทุกงาน 

๑.ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้
ครอบคลุมและชัดเจน 
๒. แก้ไขเพิ่มเติมแผน 
 

- มีการปรับปรุงแผน
ตรวจสอบการ
ควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 












