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ค าน า 

 

ด๎วยมาตรา 79 แหํงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 20  
เมษายน  2561  บัญญัติให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให๎ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช๎ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและอาจสํงผลกระทบตํอองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนอง
แก เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก สามารถด าเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 

เพ่ือให๎เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 จึงได๎จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิด
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และน ามาปรับใช๎ให๎เกิด
ความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ใช๎เป็น
กรอบหรอแนวคิดพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได๎ก็ตํอเมื่อได๎มีการน าแผนไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุํมงาน ที่จะให๎ความรํวมมือในการ น าไปด าเนินการตํอ และหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนบริหาร
ความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แกํการปฏิบัติงาน ของบุคคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ตํ อการ
พัฒนางานขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ตํอไป 
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  บทที่  1  
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด๎วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให๎ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได๎ก าหนด
หลักเกณฑ์วําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผล
บังคับใช๎ตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2562 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ที่จะชํวยให๎ การบริหารงานและการตัดสินใจด๎านตํางๆ เชํน การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช๎ทรัพยากรตํางๆ อยํางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท าให๎เกิดความเสียหายแกํองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. เพ่ือให๎ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน เข๎าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวน
ต าบลโจดหนองแก 

2. เพ่ือให๎ผู๎บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
3. เพ่ือให๎ผู๎ปฏิบัติมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถใช๎เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ

องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 
5. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
1. มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอ านาจหน๎าที่จัดท าแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการคว าม
เสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ท่ีไมํแนํนอน อาจสํงผลกระทบในด๎านลบหรือสร๎างความเสียหาย 

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อันเป็นผลทางบวกโดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได๎รับและโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

4. ก าหนดให๎การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต๎องตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนํวยงาน 
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5. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล 
 

เป้าหมาย 
 

1. ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช๎ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความ
เสี่ยงให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ 

3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช๎ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอยํางตํอเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบตํอความเสี่ยงและการบริการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอยํางเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได๎รับการปลูกฝังให๎เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะชํวยให๎ผู๎บริหารมีข๎อมูลที่ใช๎ในการตัดสินใจได๎ดียิ่งขึ้นและท าให๎องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยูํรอดได๎ในสถานการณ์ที่ไมํคาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให๎องค์กรเกิดความ
เสียหาย 

ประโยชน์ที่คาดหวังวําจะได๎รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 

1.     เป็นสํวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะชํวยคณะท างานบริหารความ 
เสี่ยงและผู๎บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน๎าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2.   สร๎างฐานข๎อมูลที่มีประโยชน์ตํอการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็น       
แหลํงข๎อมูลส าหรับผู๎บริหารในการตัดสินใจด๎านตํางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยูํบนสมมุติฐานใน
การตอบสนองตํอเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได๎ 
3.   ชํวยสะท๎อนให๎เห็นภาพรวมของความเสี่ยงตํางๆ ที่ส าคัญได๎ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให๎บุคลากร
ภายในองค์กรมีความเข๎าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหลักถึงความเสี่ยงส าคัญที่สํงผล
กระทบในเชิงลบตํอองค์กรได๎อยํางครบถ๎วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
4.   เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในก ารบริหารงาน การบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถ
มั่นใจได๎วําความเสี่ยงได๎รับการจัดการอยํางเหมาะสมทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู๎บริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจในด๎านตํางๆ เชํน การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสํงผลให๎การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลคําแกํองค์กร 
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5.   ชํวยให๎การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให๎รูปแบบการตัดสินใจในระดับ
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชํน การตัดสินใจโดยที่ผู๎บริหารมีความเข๎าใจ ในกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอยํางชัดเจน 
6.   ชํวยให๎การพัฒนาก ารบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอยํางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตํละกิจกรรมและการเลือกใช๎มาตรการใน
การบริหารความเสี่ยง เชํน การใช๎ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยํอม
แตกตํางกัน หรือการเลือกใช๎มาตรการแตํละประเภทยํอมใช๎ทรัพยากรแตกตํางกัน   

 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไมํแนํนอน หรือสิ่งที่ท าให๎แผนงานหรือการด าเนินการอยูํ ณ 
ปัจจุบัน ไมํบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ โดยกํอให๎เกิดผลกระทบหรือความเสียหายตํอองค์กรในที่สุด ทั้งใน
แงํของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีตํอภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช๎ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนด
แนวทางหรือมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพ่ือมุํงหวังให๎องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ความเสี่ยงจ าแนกออกเป็น  4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางด๎านการด าเนินงาน (Operational Risk :OR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

2. ความเสี่ยงทางด๎านการเงิน (Financial Risk : FR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคลํองทางการเงิน 
ความสามารถในการท าก าไรและรายงานทางการเงิน 

3. ความเสี่ยงทางด๎านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกุลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อยํางไมํเหมาะสม รวมถึงความไมํสอดคล๎องกันระหวํางนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์ โครงสร๎างองค์กร ภาวการณ์แขํงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล๎อม อันสํงผลกระทบตํอวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 

4. ความเสี่ยงทางด๎านกฎหมาย ระเบียบตําง ๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมํ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข๎อบังคับ 

 

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการด าเนินงานไมํบรรลุผลลัพธ์อัน
เนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบํงเป็น 
 

 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๖ 

 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่สอดคล๎องกัน (key Risk Area) 
สาเหตุเกิดจาก 

1.1 เนื้อหาของแผนงาน โครงการไมํตอบสนองตํอประเด็นยุทธศาตร์หรือนโยบายของจังหวัด กลุํม
จังหวัดและรัฐบาล ความสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักภาระความรับผิดชอบ 

1.2 ขาดการประสานการด าเนินงานระหวํางภาคีหุ๎นสํวนที่เกี่ยวข๎องกับผลส าเร็จอยํางยั่งยืนของ
แผนงานโครงการ ความสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักการมีสํวนรํวม 

2. ความเสี่ยงด๎านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) 
สาเหตุเกิดจาก 

  ขาดความรับผิดชอบตํอการใช๎งบประมาณจ านวนมากให๎เกิดความคุ๎มคําโดยมีกลไกที่พอเพียงในการ
ตรวจสอบประเมิน จนอาจสํงผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได๎ ความสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาลคือกลักคุณธรรม 
หลักความโปรํงใส หลักความคุ๎มคํา 

3. ความเสี่ยงด๎านการตอบสนองความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
สาเหตุเกิดจาก 

  3.1  ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนผู๎ได๎รับประโยชน์โดยตรงตํอแผนงานโครงการ ความสอดคล๎อง
ตามหลักธรรมาภิบาล คือหลักการมีสํวนรํวม 
  3.2  การด าเนินงานตามแผนงานโครงการมิได๎กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต๎องชอบธรรมไปยังสํวน
ราชการที่ควรได๎รับประโยชน์อยํางแท๎จริง ความสอดคล๎อตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักความคุ๎มคํา 
 

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได๎ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให๎ฝ่ายบริหารรับทราบและให๎ความ
เห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความ
เสี่ยงวําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูํหรือไมํ ถ๎ายังมีเหลืออยูํและอยูํในระดับเสี่ยงสูงมากเพียงใด เสนอวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้นให๎ผู๎บริหารได๎ทราบเพ่ือให๎ทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวน นโยบาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การ
จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์วําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

1. หนังสือรับรองผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนํวยงานของรัฐ) หรือ แบบ ปค.1 เป็นหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ ตามหลักปฏิบัติปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข๎อ 9 และข๎อ 10 วรรคสาม (ระดับองค์กร/หนํวยตรวจสอบภายใน
เป็นผู๎จัดท ารายงาน) 

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.4 เป็นแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ (ระดับสํวนงานยํอย/ส านัก/กอง เป็นผู๎จัดท า
รายงาน 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.5 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ (ระดับสํวนยํอย/ส านัก/กอง เป็นผู๎จัดท ารายงาน) 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๗ 

 

การติดตามและทบทวน 
 

 เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงวํามีความเสี่ยงวํามีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมํ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให๎ดียิ่งขึ้น ประกอบด๎วย การบริหารความเสี่ยงระดับส านัก/กอง มุํงเน๎นให๎เกิดผลส าเร็จตามภารกิจหลัก
ตามกฏหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่ต๎องด าเนินการ
วิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอ านาจหน๎าที่ของแตํละหนํวยงาน ซึ่ง
ได๎รายงานไว๎ในการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก และเป็นโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงานที่มอบหมายให๎หนํวยงานในสังกัดรับผิดชอบ ด าเนินการประสานงานกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง
ในแตํละปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๘ 

 

บทที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ที่ตั้งของหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ตั้งอยูํทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ
พล หมูํที่ 14 บ๎านหนองแกค า ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน อยูํหํางจากอ าเภอพล
ประมาณ  12  กิโลเมตร 
 จ านวนหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก มี 14 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 
หมูํที่  1  บ๎านโจดหนองแก   หมูํที่  8  บ๎านเหมือดแอํ 
หมูํที่  2  บ๎านวังขอนพาด   หมูํที่  9  บ๎านสวําง 
หมูํที่  3  บ๎านหนองแวง   หมูํที่ 10  บ๎านหัวสะพาน 
หมูํที่  4  บ๎านหนองหว๎า   หมูํที่ 11  บ๎านหนองสิม 
หมูํที่  5  บ๎านเตาเหล็ก   หมูํที่ 12  บ๎านชัยพลศิลป์ 
หมูํที่  6  บ๎านประดูํ    หมูํที่ 13  บ๎านศรีชมพู 
หมูํที่  7  บ๎านหนองเรือ   หมูํที่ 14  บ๎านหนองแกค า 

 

 วิสัยทัศน์ 
 “เกํงการศึกษา พัฒนาความเป็นอยูํ โครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน ทุกภาคสํวนพัฒนา ปัญหายาเสพติดหมดไป” 
 องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก จ าเป็นต๎องวางแผนเพ่ือใช๎เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาโดยก าหนดให๎
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาระดับตําง ๆ ได๎แกํ แผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผน
ระบบชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกํน 
 

 สภาพทางสังคม 
1. การศึกษา จากการส ารวจพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ 15 -60 ปี เต็ม ร๎อยละ 99 อําน เขียนภาษาไทยได๎

และคิดเลขอยํางงํายได๎  ร๎อยละ 100 ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได๎เรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ 99 ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่ดีปัญหาคือ ยังไมํสามารถที่
จะแขํงขันกับเมืองใหญํ ๆ ได๎ การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ได๎จัดกิจกรรมให๎กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ในเขตโรงเรียนในพื้นที่ 

2. การสาธารณสุข จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรสํวนมากที่มีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขาภ
ให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน ได๎แกํ โรความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ 
โรคไข๎เลือดออก มือ เท๎า ปากในเด็ก และโรคอ่ืนๆ  มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก๎ไขปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก
และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโจดหนองแก ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็น



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๙ 

 

ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี แตํต๎องด าเนินการเป็น
ประจ าตํอเนื่องทุกปี  

3. อาชญากรรม องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและท าลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งทางองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการ
ป้องกันเหตุดังกลําว สํวนมากครัวเรือนได๎ป้องกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
การติดกล๎องวงจรปิดในที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ ในชํวงเทศกาลที่วันหยุดติดตํอกันหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนแตํ
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ประชาชนได๎รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก การแก๎ไขปัญหาคือ การแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแล
บุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท ขอ
ความรํวมมือไปยังผู๎น า ฝ่ายปกครอง การขอก าลังจากต ารวจ หรือ อปพร. เพ่ือป้องกัน หรือระงับเหตุไมํให๎
เกิดความรุนแรง  

4. ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชน จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรพล ได๎แจ๎งให๎ทราบนั้นพบวําในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลเนื่องจากวําได๎รับ
ความรํวมมือกับทางฝ่ายปกครอง ผู๎น า ประชาชน ที่ชํวยสอดสํองดูแลเป็นประจ า การแก๎ไขสถานการณ์ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแกสามารถท าได๎ตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น เชํน การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ๎งเบาะแส การฝึกอบรมให๎ความรู๎ ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่ จะเป็นเรื่องของ
ต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด 

5. การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ได๎ด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ดังนี้ 
5.1 ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ป่วยเอดส์ 
5.2 รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
5.3 ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
5.4 ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ ยากจน รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง 
5.5 ตั้งโครงการปรับปรุงบ๎านคนจน 

 

ระบบบริการพื้นฐาน  
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก มีระบบบริการพ้ืนฐานดังนี้ 
1. การคมนาคม  มีการติดตํอกับอ าเภอ ใช๎ถนนเส๎นตําง ๆ เป็นถนนลูกรังภายในและถนนลาดยางสายในต าบล

ออกมาเชื่อมกับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
- ทางหลวงแผํนดิน ที่ ขก. ถ 92-001 จากสามแยกมิตรภาพหมายเลข 2 บ๎านโสกขามน๎อย ต.โสกนก

เต็น ระยะทาง 5.850 กิโลเมตร (ลาดยาง) 
- ทางหลวงแผํนดินที่ ขก. ถ 92-002 จากแยกทางหลวงท๎องถิ่น ที่ ขก. ถ 92-001 ถึงบ๎านชัยพลศิลป์ 

ระยะทาง 12.350 กิโลเมตร 
- ถนนแยกทางหลวงท๎องถิ่น ที่ ขก ถ 92-001 ถึงบ๎านโคกลําม ระยะทาง 6 กิโลเมตร (ลาดยาง) 
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2. การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าสํอง
สวํางทางหรือที่สาธารณะยงไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการ
ให๎ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก จึงไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ ประสานความรํวมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลโจด
หนองแก ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  

3. การประปา  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 14 หมูํบ๎าน มีระบบประปาเป็นของตัวเอง สามารถให๎บริการได๎
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข๎อร๎องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุํนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาที่เกําเกิดการตกตะกอนของน้ า ประปาบางหมูํบ๎าน
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎ ปัจจุบันได๎มีการขุดเจาะบํอบาดาลเพ่ิมเติมเพ่ือแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง และให๎เพียงพอกับความต๎องการของประชาชน การพิจารณาโครงการตํางๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนตํอไป 

4. โทรศัพท์  มีหอกระจายขําวในเขตพ้ืนที่  14  หมูํบ๎าน 
5. ไปรษณีย์หรือการสื่อการหรือการขนส่ง  มีไปรษณีย์ประจ าต าบล 1 แหํง 

 

ระบบเศรษฐกิจ 
1. การเกษตร  ประชากรในเขตร๎อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได๎แกํ 

ข๎าว มันส าปะหลัง อ๎อย ระบุได๎ดังนี้ 
- อาชีพเกษตรกรรม   ร๎อยละ 75 
- อาชีพท าสวน ท าไรํ เลี้ยงสัตว์  ร๎อยละ  10 
- อาชีพรับราชการ รับจ๎าง   ร๎อยละ   4 
- อาชีพค๎าขาย    ร๎อยละ   8 

2. การประมง  มีการขุดบํอเลี้ยงปลา เพ่ือบริโภคและจ าหนํายทั้ง 14 หมูํบ๎าน  
3. การปศุสัตว์  เป็นการประกอบอาชีพในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน การ

เลี้ยงไกํ เป็ด โค กระบือ 
4. การบริหาร  มีบริการโรงแรม  1  แหํง  ร๎านอาหาร  10  แหํง 
5. การท่องเที่ยว  ในเขตไมํมีแหลํงทํองเที่ยว แตํได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎เกิดขึ้นในชุมชน เชํน การจัดงาน

ประเพณีตําง ๆ การจัดสร๎างสวนสาธารณะส าหรับใช๎พักผํอนหยํอนใจ 
6. อุตสาหกรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก มีกิจการโรงสีขนาดเล็ก  10 แหํง 
7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  มีสถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก  12 แหํง ซุปเปอร์มาเก็ต 2 แหํง ตลาดนัด 1 

แหํง ร๎านค๎าตําง ๆ 36 แหํง 
8. แรงงาน  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยูํในวัยก าลังแรงงาน ร๎อยละ 

95 เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ 73.99 ซึ่งสูงกวํามาก แตํคําแรงงานในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับ
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จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด๎านเกษตรกรรม ประชากรอายุระหวําง 25 -50 ปี บางสํวนไปรับจ๎างท างาน
นอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ ปัญหาที่พบคือประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่
มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห๎างร๎านใหญํ ๆ  

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     
 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 100 มีวัด 7 แหํง ส านักสงฆ์ 2 แหํง 
 กิจกรรมงานประเพณี ดังนี้ 

- งานวันเด็กแหํงชาติ  ประมาณเดือนมกราคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน 
- ประเพณีวันลอยกระทง  ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
- งานกีฬาต๎านภัยยาเสพติด  ประมาณเดือนมีนาคม 
- ประเพณีวันเข๎าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ วิธีการท าเครื่องจักสานใช๎ส าหรับ
ครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ๎าไหม วิธีการทอเสื่อจากต๎นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
 ภาษาถิ่น  ร๎อยละ 90 พูดภาษาอีสาน 
 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ประชาชนในพ้ืนที่ได๎ผลิตของใช๎พ้ืนเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและเหลือเอาไว๎
จ าหนํายบ๎าง ได๎แกํ เสื่อที่ทอจากต๎นกก ผ๎าที่ทอจากฝ้ายและไหม เครื่องจักสานที่ท าจากไม๎ไผํ และแจํวบอง 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพ้ืนที่สํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียง
เล็กน๎อยท่ีเป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรในพ้ืนที่ได๎แกํ ดิน น้ า ต๎นไม๎ อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ น้ าที่ใช๎ในการเกษตร
ต๎องรอฤดูฝนแหลํงน้ าที่ใช๎ในการเกษตรมีไมํเพียงพอ ปัญหาทางด๎านขยะมูลฝอย เมื่อชุมชนมีความแออัดขยะมูลฝอยก็
เพ่ิมข้ึน ทางองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก จึงได๎จัดโครงการเพ่ือแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต๎องการของประชาชน เชํน โครงการคัดแยกขยะในพ้ืนที่ โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตําง ๆ  
 

 สรุปการแก้ไขปัญหา 
1. สํงเสริม สนับสนุน ให๎ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรมให๎เห็นผลที่ดี 
2. รณรงค์ให๎เกิดการส านึกรักบ๎านเกิด 
3. สํงเสริม อบรม การประกอบอาชีพตําง ๆ เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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- งานกํอสร๎าง 

- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

- งานผังเมือง 

- งานสาธารณูปโภค 

 

 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

       

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานระดับกลาง)  
 

รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานระดับต๎น) 

กองคลัง 
ผู๎อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานระดับต๎น) 
 

กองชําง 
ผู๎อ านวยการกองชําง 

(นักบริหารงานระดับต๎น) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน๎าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานระดับต๎น) 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ๎

- งานทะเบียนทรัพยส์ิน
และพัสด ุ

หนํวยตรวจสอบภายใน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานระดับต๎น) 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานสํงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานกิจการโรงเรียน 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๑๔ 

 

บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

 แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
1. แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก แบํงเป็น 2 ระยะ 

ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยูํในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยูํในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
5) สื่อสารท าความเข๎าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให๎ผู๎ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนอง

แกรับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได ๎
6) รายงานความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผํานมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแตํละประเภท 
3) ผลักดันให๎มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการ ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 

1) นายกองค์การบริหารสํวนต าบล มีหน๎าที่แตํงตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให๎ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
น าไปปฏิบัติตํอไป 

2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน๎าที่ด าเนินการให๎มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานตํอไปในอนาคต 

3) ผู๎ปฏิบัติงาน หรือเจ๎าหน๎าที่และลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก มีหน๎าที่สนับสนุนข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องให๎กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง และให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๑๕ 

 

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

นายก อบต. แตํงตั้งคณะท างานบริหารความเสีย่ง พิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

คณะท างาน
บริหารความ
เสี่ยง 

1.ระบุปัจจัยเสี่ยง
ประเมิน โอกาสและ
ผลกระทบ 

2. วิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญ 

3. จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

ทบทวนแผนการบริหารความเสีย่ง 

รายงาน/ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง 

สื่อสารท าความเข๎าใจกับผู๎ปฏิบตั ิ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

สนับสนุนข๎อมลูที่เกี่ยวข๎อง ผู้ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร 

ปลัด อบต. 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผู๎ปฏิบัติงาน อบต.โจดหนองแก 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๑๖ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน การด าเนินการ 
การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตํละองค์ประกอบมีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 

1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1  สํงเสริมให๎มีการดาเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบล 
1.2  ให๎ความเห็นชอบและให๎ข๎อเสนอแนะตํอระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.3  รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
1.4  แตํงตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบล 

 

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.1 สํงเสริมและติดตามให๎มีการบริหารความเสี่ยงอยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.2 พิจารณาให๎ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 
2.3 พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 

3.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบล 
3.2 น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให๎กรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให๎ข๎อเสนอแนะ 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4.1 จัดให๎มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
4.2  ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมเสี่ยง 
4.3  รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอตํอผู๎บริหารเพ่ือพิจารณา 

 

5.  ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5.1 สนับสนุนข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องให๎กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
5.2 ให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวน

ต าบลโจดหนองแก ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ที่ 398/๒๕๖๓ ลงวันที่ 29  กันยายน ๒๕๖๓ โดย
มีรายชื่อคณะกรรมการและหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
 

 1. นายเกษม  ศรีล าดวน ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  ประธานคณะท างาน 
2. นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์  ผู๎อ านวยการกองชําง             คณะท างาน 
3. นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน๎าส านักปลัด อบต.             คณะท างาน 
4. นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ  ผู๎อ านวยการกองคลัง             คณะท างาน 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๑๗ 

 

5. นางสุภาพร  อิสระกูล  รองปลัด อบต. รักษาการ 
             ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ            คณะท างาน 

6. นางสาวอภิญญา กุลศรี  นิติกร     คณะท างาน/เลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที ่
๑) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๓) จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๑๘ 

 

บทที่  4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช๎ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ ความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตํอการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหาร จัดความเสี่ยง โดย
ก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ ซึ่ง องค์การบริหารสํวนต าบลโจด
หนองแก มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียตํอการบรรลุวัตถุประสงค์โดยระบุได๎ด๎วย
วํา  เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได๎อยํางไร 

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสที่เกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได๎ก าหนดไว๎ 
ท าให๎การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอยํางเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงสูง 
(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นได๎ลดลง ให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ สามารถปฏิบัติได๎จริง และควรต๎องพิจารณาถึง
ความคุ๎มคําในด๎านคําใช๎จํายและต๎นทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได๎รับด๎วย 

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได๎
ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให๎ผู๎บริหารรับทราบและให๎ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารความสี่ยง 

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพ่ือให๎มั่นใจวําองค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอยํางเหมาะสม เพียงพอ ถูกต๎อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความ
เสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได๎จริงและอยูํในระดับที่ยอมรับได๎ หรือ
ต๎องจัดมาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให๎ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูํหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูํในระดับ
ที่ยอมรับได๎ และให๎องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอยํางตํอเนื่อง 

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให๎ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๑๙ 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
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1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน รํวมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต๎องค านึงถึง ความเสี่ยงที่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหลํานี้มีผลกระทบตํอวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผล
การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต๎องพิจารณาวํามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรม
ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไมํระบุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สิน
ใดที่ไมํจ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลป้องกันรักษาดังนี้จึงจ าเป็นต๎องเข๎าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัย
เสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” กํอนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได๎อยํางเหมาะสม 
 

 ๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่ไมํแนํนอนและจะสํงผลกระทบหรือสร๎าง

ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน) หรือกํอให๎เกิดความล๎มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

 1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
หมายถึง ต๎นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าไมํบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ โดยต๎องระบุได๎ด๎วยวํา

เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได๎อยํางไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่
แท๎จริง เพ่ือจะได๎วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได๎อยํางถูกต๎อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบํงได๎ 2 ด๎าน 
ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมํสามารถควบคุมการเกิดได๎โดยองค์กร เชํน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได๎โดยองค์กร เชํน กฎระเบียบข๎อบังคับภายในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู๎/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางาน ข๎อมูล/
ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1.3 ประเภทความเสี่ยง 
แบํงเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ 
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ใน

ภาพรวมขององค์กร ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมํบรรลุผลตามเป้าหมายในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

๒) ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต๎องเผชิญเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด๎านนี้ เชํน การ
ปฏิบัติงานไมํเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมํมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไมํมีการมอบหมายอ านาจหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต๎น 

๓) ความเสี่ยงด๎านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและ
การงบประมาณขององค์กรให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เชํน ข๎อบังคับ
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เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจแผํนดิน ส านัก
งบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไมํเหมาะสม เป็นต๎น 

๔) ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับ
ประเด็นข๎อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ๎มครองผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎เสีย การป้องกันข๎อมูลรวมถึงประเด็น
ทางด๎านกฎระเบียบอื่นๆ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ แล๎วจึงระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตํอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให๎เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัย
เสี่ยงนั้นควรจะเป็นต๎นเหตุที่แท๎จริงเพ่ือที่จะสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการหามาตรการ ลดความเสี่ยงในภายหลังได๎ 
ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได๎หลายวิธี เชํน จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์ทบทวน
ผลการปฏิบัติงานที่ผํานมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเที ยบกับองค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม เป็นต๎น 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด๎วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยง ที่มี

ผลกระทบตํอการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหนํวยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช๎ในการประเมินความเสี่ยง ได๎แกํ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะท างานบริหาร ความเสี่ยงได๎
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให๎คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(lmpact)   
 2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแตํละปัจจัยที่ระบุไว๎มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงตํางๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคําความเสียหาย (lmpact) จากความสี่ยง เพ่ือให๎
เห็นถึงระกับของความเสี่ยงที่แตกตํางกัน ท าให๎สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งจะชํวยให๎
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได๎อยํางถูกต๎องภายใต๎งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว๎ข๎างต๎น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ตํางๆ (Liklihood) วํามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน๎อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (lmpact) ที่มีผลตํอหนํวยงานวํามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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 2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Liklihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(lmpact) ของแตํละปัจจัยเสี่ยงแล๎ว ให๎น าผลที่ได๎มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวํางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง วํากํอให๎เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตํางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตํางๆ (Liklihood x lmpact) ซึ่ง
จัดแบํงเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบํงพ้ืนที่เป็น 4 สํวน ซึ่งใช๎เกณฑ์ในการ
จัดแบํง ดังนี้ 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให๎ถือวํา
เป็นความเสี่ยงที่ไมํมีนัยส าคัญตํอการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได๎ภายใต๎การควบคุมที่มีอยูํใน
ปัจจุบัน ซึ่งไมํต๎องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 10 คะแนน ยอมรับ ความเสี่ยงแตํต๎อง
มีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให๎ถือวําเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได๎แตํต๎องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 16 คะแนน ต๎องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให๎ความ
เสี่ยงนั้นลดลงให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ 

๔)ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 25 คะแนน ต๎องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ า หรืออาจต๎องถํายโอนความเสี่ยง 

 
 
           แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Prolile) 

 
 

 
 

 
 

                           สูงมาก 
                 สูง 

                         ปานกลาง 
               ต่ า  

              
 

 
    โอกาสเกิดความเสี่ยง 

 

1 2 3 4 5 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 
 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/

ความเสียหาย 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การรณรงค์
ป้องกันโรคติดตํอ
เนื่องจากมีแหลํง
เพาะพันธ์ยุงลาย
ในฤดูฝน 

ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงตํอ
การเป็น
ไข๎เลือดออก 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลได๎ออกพํนหมอก
ควันและหยอด
ทรายอะเบทตาม
ชํวงเวลาแตํยังขาดความ
รํวมมือจากชาวบ๎าน 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 5 15 สูง ส านักปลดั 

การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ขยะที่เกิดขึ้นไมํ
มีการคัดแยกท า
ให๎สุขภาวะใน
ชุมชนเกิดผล
เสีย 

ประชาชนยังขาดความรู๎ 
ความเข๎าใจในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 5 12 สูง ส านักปลดั 

การแก๎ไขปัญหา
และป้องกันภัย
จากยาเสพติด 

ประชาชนไมํมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปัญหาครอบครัว วัยรุํน
ขาดการดูแลเอาใจใสํ 
และการแพรํระบาดของ
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

4 3 15 สูง ส านักปลดั 

การจัดเก็บรายได๎
และใบอนุญาต 
คําธรรมเนียม  

เจ๎าหน๎าท่ียังขาด
การอบรมให๎
เข๎าใจระเบยีบ 
กฏหมาย 

เจ๎าของกิจการร๎านคา๎
ไมํให๎ความรํวมมือ เปดิ
กิจการโดยไมํแจ๎งให๎ 
อบต.ได๎ทราบ 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 12 สูง กองคลัง 

การตรวจฏีกา
อนุมัติการเบิกจําย 

อาจท าให๎การ
ปฏิบัติงานไมํ
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

การปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายบํอย ท าให๎การ
เรียนรูไ๎มํทัน 

ด๎านการเงิน 3 3 9 ปาน
กลาง 

กองคลัง 

การควบคุมงาน อาจท าให๎การ
กํอสร๎างไมไํด๎
มาตรฐาน 

งานกํอสร๎างบางงานต๎อง
ใช๎ชํางเทคนิคเพื่อ
ควบคุม 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สูง กองชําง 

การรับรองแบบ
แปลนของงาน
กํอสร๎าง 

ท าให๎งาน
กํอสร๎างลําช๎า 
ไมํสามารถ
ด าเนินงานได๎
หากไมํมผีู๎รบั
รองแบบ 

อบต.ไมมํีวิศวกร จึงไมํ
สามารถรับรองแบบ
แปลนกํอสรา๎งได ๎

ด๎านการ
ปฏิบัติการ 

3 3 9 ปาน
กลาง 

กองชําง 

 
ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/
ความเสียหาย 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งานซํอมแซมและ
ติดตั้งไฟฟ้าแสง

อาจเกิด
อันตรายแกํ

การปฏิบัติงานคํอนข๎าง
เสี่ยงเนื่องจาก

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

5 5 25 สูง
มาก 

กองชําง 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๒๔ 

 

สวําง เนื่องจาก
เสาไฟแรงสูง วัสดุ 
อุปกรณ์ ไมํเหมาะ
กับการปฏิบัติงาน 

ผู๎ปฏิบัติงานและ
การติดตั้งไฟฟ้า
อายไมํประสบ
ความส าเร็จ 

เสาไฟฟ้าแรงสูง 

ข๎อผิดพลาดจาก
การจัดซื้อวัสดุ
และจัดจ๎างด๎าน
อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม 

อาจไมํถูกต๎อง
ตามระเบียบ 
กฏหมาย 

บุคลากรทางการศึกษา
ยังไมํมีประสบการณ์ใน
การจัดซื้อจดัจ๎างท าให๎
เกิดข๎อผิดพลาด 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

กอง
การศึกษา 

กิจกรรม
แผนพัฒนาด๎าน
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ท าให๎เด็กขาด
การเรยีนรู๎ หรือ
ประสบการณ ์

แผนการพัฒนาดา๎น
การศึกษายังไมเํป็น
รูปธรรม 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปาน
กลาง 

กอง
การศึกษา 

บุคลากรครูขาด
ความรู๎ด๎านงาน
สารบรรณในการ
น าไปใช๎และขาด
ระเบียบความรู ๎

การเบิกจํายอาจ
เป็นไปด๎วย
ความลําช๎า 

บุคลากรไมํมคีวามรู๎และ
ระเบียบเบิกจําย 

ด๎านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 9 ปาน
กลาง 

กอง
การศึกษา 

 
3.  การจัดการความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ขึ้นกับดุลยพินิจของผู๎รับผิดชอบ แตํทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต๎องคุ๎มคํากับการลดระดับผลกระทบ ที่เกิดจากความ
เสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด๎วย 4 แนวทางหลัก คือ 

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได๎ภายใต๎การควบคุมที่มีอยูํ ซึ่งไมํต๎อง
ด าเนินการใดๆ เชํน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมํรุนแรงและไมํคุ๎มคําที่จะด าเนินการใด ๆ ให๎ขออนุมัติหลักการรับความ
เสี่ยงไว๎และไมํด าเนินการใดๆ แตํความมีมาตรการติดตามอยํางใกล๎ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสํวนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสูํเหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยง เพื่อให๎
มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชํน การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรม เพิ่มทักษะในการทางาน
ให๎กับพนักงาน และการจัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน เป็นต๎น 

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมํสามารถยอมรับและต๎องจัดการ
ให๎ความเสี่ยงนั้นไปอยูํนอกเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุํมนี้ เชํน การหยุดหรือยกเลิกการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงนั้น 

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให๎ผู๎อ่ืนได๎ เชํน การท าประกันภัย/
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ๎างบุคคลภายนอกหรือการจ๎างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยํางแทน 
เชํน งานรักษาความปลอดภัย เป็นต๎น 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๒๕ 

 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช๎จัดการความเสี่ยงแล๎ว ต๎องมีการจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยง
เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extereme) นั้น 
ให๎ลดลงให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ สามารถปฏิบัติได๎จริง และให๎สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้น
ได๎ รวมทั้งต๎องพิจารณาถึงความค๎ุมคําในด๎านคําใช๎จํายและต๎นทุนที่ต๎องใช๎ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได๎รับด๎วย 
 

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

การรณรงค์ป้องกัน
โรคติดตํอจากยุงลาย 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-การออกพํนหมอกควัน 
-รณรงค์การก าจัดยุงาย 

ส านักปลัด 

การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

ให๎ความรู๎เรื่องการบริหารจัดการขยะอยําง
ตํอเนื่อง จัดหาถุงใสํขยะ และถัง 

ส านักปลัด 

การแก๎ไขปัญหาและป้องกัน
ภัยจากยาเสพติด 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-จัดตั้งจุดตรวจตามหมูํบ๎านทุก ๆ หมูํบ๎าน 
-การเข๎าเวรยามตามจุดตําง ๆ 
-จัดกิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติดให๎เยาวชน
หันมาสนใจกีฬา 
-จัดอบรมให๎กับเยาวชน ผู๎น า เพื่อให๎เห็นถึง
โทษภัยจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

การจัดเก็บรายได๎และการ
เก็บคําธรรมเนียม 
ใบอนุญาต 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารับการอบรม 
-การประชาสัมพันธ์ เชํนแผํนพับ เสียงตาม
สาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

กองคลัง 

การตรวจฏีกาอนุมัติการ
เบิกจําย 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-ประชุมผู๎รับผิดชอบแตํละสํวน 
-สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎าอบรมเพ่ือรู๎ระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง 
-แจ๎งเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 

กองคลัง 

การควบคุมงาน การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-การเพ่ิมอัตราก าลัง กองชําง 

การรับรองแบบแปลนของ
งานกํอสร๎าง 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-ประสานงานกับหนํวยงานข๎างนอกเพ่ือขอ
บุคลากรเซ็นรับรองแบบ 

กองชําง 

งานซํอมแซมและติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวําง เนื่องจากมี
เสาไฟฟ้าแรงสูง วัสดุ 
อุปกรณ์ไมํเหมาะกับการ
ปฏิบัติงาน 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-จัดซื้อรถยกกระเช๎าเพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
 
 

ข๎อผิดพลาดจากการจัดซื้อ
วัสดุและการจัดจ๎างอาหาร

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม กอง
การศึกษา 



 

แผนบริหารจดัการความเส่ียง อบต.โจดหนองแก หนา้ ๒๖ 

 

กลางวัน อาหารเสริม 
กิจกรรมแผนพัฒนาด๎าน
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-จัดอบรมการเรียนการสอนให๎เป็นไปในแนว
ทิศทางเดียวกัน 

กอง
การศึกษา 

บุคลากรครูขาดความรู๎เรื่อง
งานสารบรรณ 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

-จัดสํงเข๎ารับการอบรมเพ่ือให๎ทราบระเบียบ 
และการปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ 

กอง
การศึกษา 

 
 

4. การรายงานและติดตามผล 
หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล๎ว จะต๎องมีการรายงานและติดตามผลเป็น

ระยะ เพื่อให๎เกิดความม่ันใจวําได๎มีการด าเนินงานไปอยํางถูกต๎องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็น
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได๎มีการ
ด าเนินการไปแล๎ววําบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไมํ โดนหนํวยงานต๎องสอบทานดูวํา วิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให๎ด าเนินการตํอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 
และน าผลการติดตามไปรายงานให๎ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจ
ก าหนดข๎อมูลที่ต๎องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร๎อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได๎ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เชํน ทุก 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต๎น 

2) การติดตามผลในระหวํางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring ) เป็นการติดตามที่รวมอยูํในการด าเนินงาน
ตํางๆ ตามปกติของหนํวยงาน 
 

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต๎องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีตํอนายก

องค์การบริหารสํวนต าบล เพ่ือให๎มั่นใจวําองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอยําง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต๎อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด า เนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได๎จริงและอยูํในระดับที่ยอมรับได๎ และให๎องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอยํางตํอเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน 

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน

ในการบริหารความเสี่ยงให๎ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกป ี
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บทที่  5 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ได๎ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาข๎อเสนอแนะจากคณะผู๎บริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบล และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให๎ลดลงมาอยูํในระดับที่
ยอมรับได๎ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไมํให๎เกิดผลกระทบตํอ
เป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได๎พิจารณาถึงความค๎ุมคําในด๎านคําใช๎จํายและต๎นทุนที่ต๎องใช๎ กับ
ประโยชน์ที่จ าได๎รับด๎วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนอง
แก มีองคป์ระกอบที่ส าคัญดังนี้ 

1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง) 
2) ผู๎รับผิดชอบ (กองหรือกลุํมงาน) ในแตํละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง 
3) งบประมาณท่ีใช๎ด าเนินการ 
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น 
โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ตามแบบ RM3 
 
 

ความเสี่ยง 

 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
การควบคุมจัดการ

ความเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผลส าเร็จท่ี
คาดหวัง 

 
งบประ 
มาณ 

ผู๎รับ 
ผิด
ชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ความ
รุนแรง 

คะ 
แนน 

การรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิตํอเนื่องจาก
มีแหลํงเพาะพันธ์
ยุงลายในฤดูฝน 

สูง ออกพํนหมอกควัน 
หยอด
ทรายอะเบท 
รณรงค์ป้องการ
แหลํงเพาะพันธ์
ยุงลาย 

เพื่อลด
สาเหตุของ
ไข๎เลือดออก 

ภายใน
เดือน 
กันยายน
ของทุกปี  

จ านวน
ผู๎ป่วย
ลดลง 

60,000 ส านัก
ปลัด 

1 1 1 

การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

สูง จัดอบรมให๎ความรู๎ 
ให๎กับประชาชน 

ลดขยะ เพิ่ม
ปุ๋ยอินทรีย์ 
สภาพแวดล๎
อมด ี

ภายในไมํ
เกินเดือน
กันยายน 

สภาพ 
แวดลอ๎มมี
ความ
สะอาด ลด
เชื้อโรค 

220,000 ส านัก
ปลัด 

1  2 2 

การแก๎ไขปัญหา
และป้องกันภัยจาก
ยาเสพตดิ 

สูง จัดอบรมให๎ความรู๎ 
ตั้งเวรยาม จดุ
ตรวจ 

ปัญหายา
เสพติดหมด
ไป 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ภายในไมํ
เกินเดือน
กันยายน 

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ทั้งชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

180,000 ส านัก
ปลัด 

1 2 2 
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การจัดเก็บรายได๎
และการเก็บ
คําธรรมเนียม 
ใบอนุญาต 

สูง สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารับ
การอบรม ลงพื้นที่
ชี้แจงให๎เจ๎าของ
กิจการทราบ  

รายได๎ของ 
อบต.เพิ่มขึ้น 

ภายในไมํ
เกินเดือน
กันยายน 

ประชาชน
เข๎าใจ 
และรายได๎
เพิ่มขึ้น 

10,000 กอง 
คลัง 

2 2 2 

การตรวจฏีกา
อนุมัติการเบิกจําย 

ปาน
กลาง 

สุํมตรวจฏีกา เพื่อให๎ถูก
ระเบียบและ
กฏหมาย 

ภายในไมํ
เกินเดือน
กันยายน 

ขัอ
ผิดพลาด
ลดลง 

- กอง
คลัง 

2 2 2 

การควบคุมงาน
กํอสร๎าง 

สูง เพิ่มอัตราก าลัง
ของ จนท.  

ท างานได๎
ตาม
โครงการ 

ภายในไมํ
เกินเดือน
กันยายน 

งานถูกต๎อง
ตามแบบ
แปลน 

- กอง
ชําง 

2 1 2 

งานซํอมแซมและ
ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สวําง เนื่องจากมี
เสาไฟฟ้าแรงสูง 
วัสดุ อุปกรณ์ไมํ
เหมาะกับการ
ปฏิบัติงาน 

สูง
มาก 

จัดหาอุปกรณ์
ชํวยเหลือในการ
ซํอมแซม 

เพื่อลด
อันตราย
และบาดเจ็ด 

ภายในไมํ
เกินเดือน
กันยายน 

เพื่อให๎
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย 

60,000 กอง
ชําง 

1 2 2 
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ค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 
ที่ 398 /2563 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 
------------------------------------------------------------ 

 
เพ่ือสํงเสริมให๎การบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก ด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง 

บรรลุเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 79 แหํงพระราชบัญญัติวินัยการคลัง 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังวํา
ด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยก าหนดให๎
หนํวยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหนํวยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลัง
ประกาศเป็นต๎นไป จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 
ดังนี้ 
 

1. นายเกษม  ศรีล าดวน ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  ประธานคณะท างาน 
2. นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์  ผู๎อ านวยการกองชําง             คณะท างาน 
3. นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน๎าส านักปลัด อบต.             คณะท างาน 
4. นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ  ผู๎อ านวยการกองคลัง             คณะท างาน 
5. นางสุภาพร  อิสระกูล  รองปลัด อบต. รักษาการ 

          ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ                คณะท างาน 
6. นางสาวอภิญญา กุลศรี  นิติกร     คณะท างาน/เลขานุการ 

 

 ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 

1.  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
       2.  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 
      3.  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยให๎ผู๎บริหารพิจารณาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
      4.  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
      5.  สนับสนุนให๎มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอยํางตํอเนื่อง 
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ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด
แกํองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

                               สั่ง ณ  วันที่ 29   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63    
 
 

             ร๎อยต ารวจตรี 
                                                                              (วัฒนชัย  ประไกรวัน) 
                                                                นายกองค์การบริหารสํวนต าบลโจดหนองแก 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


