แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
สานักปลัดฯ
งานตรวจสอบภายใน...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
******************************************************
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงมา
อย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจาทุกปี ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและ
กิจกรรม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จขององค์การให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานฯ เพื่อมุ่งให้บริการพี่น้องประชาชนตามภารกิจ
และอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ข้อ 1. หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ต้องดาเนินการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้การดาเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
ข้อ 2 กาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ข้อ 3 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูร ณาการ โดยมีการจัดการและดาเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
ข้อ 4 ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง
สม่าเสมอ
ข้อ 5 ให้มีการนาเทคโนโลยีในทุกๆด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการที่ดี
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ดาเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกาหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการ
ของ อบต.วังตะเฆ่ ดาเนินการทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ สามารถลดมูลเหตุ
ของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติง านขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง ตะเฆ่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุ ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ดาเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
- ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จาไปใช้
- จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
/ ฝึกอบรม……
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- ดาเนินการตามกระบวนการจัดความเสี่ยง
- ติดตามและประเมินผล
- จัดทารายงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้
เป็นกรอบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. สานัก/กองต่างๆ มีการดาเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
2. ข้าราชการทุกคนรับทราบประกาศนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ
3. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้กองบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายหรือ
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
4. ประเมินความเสี่ยงจากการดาเนินงานตามกระบวนการ กิจกรรม โครงการ ต่อการบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง ตะเฆ่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการที่ดี
5. ดาเนินการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินงาน
6. กาหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก โดยใช้หลักการวิธี เช่น การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง การลดการสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
7. ดาเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กาหนด
8. ติดตามผลควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุ งการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
9. รายงานสรุปผลความสาเร็จการดาเนินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายศุภวัฒน์ คาชมภู)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)
บทนา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล วังตะเฆ่ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ สามารถ
นาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังตะเฆ่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติง านใน “งานบริการหลักที่มี
ความสาคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของ จัดทาขึ้นโดยมี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ วัตถุประสงค์สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ในสภาวะวิกฤต
2. เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น
5. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง ตะเฆ่ มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ต้องหยุดชะงัก
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง
จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง ตะเฆ่ ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง
องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ที่
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สาคัญของการก้าวไปสู่ระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง ตะเฆ่ พร้อมทั้ง เป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่ว นตาบลวังตะเฆ่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผล
การ ปฏิบัติง านและความเชื่อ ถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้ องกันความเสียหายต่อทรั พยากรขององค์ก ร
ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและ
ควบคุมที่ดีนาไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
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การ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดการ พัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดย
นาระบบการบริหารความ เสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงาน
ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ รวมถึงการมุ่ง เน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
• มีการกาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ตะเฆ่ เพื่อ หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ และ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
บริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทาให้แผนงานหรือการ
ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลวั งตะเฆ่ กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการใน
การบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสาคัญของ
กระบวนการบริหารความ เสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
8. การติดตาม (Monitoring)
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม การบ่ง ชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของผู้บริหารและบุคลากร
รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ
กาหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้นมี ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance
การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง
ทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจาก สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผล
กระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีด
ความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและ
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานและแบบจาลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
การระบุเหตุการณ์อาจดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบใน
แผนงาน หรือการดาเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสาคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล
เพื่อนามาจัดทาภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
ได้จาแนกประเภทของความ เสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงาน และการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์ หรือการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จาก ปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก
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กระทบต่อการดารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงาน
กากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตาบลวัง ตะเฆ่ ซึ่ง เมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้
เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สาหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดย การประเมิน ความ
เสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งใน
ทางบวก และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย
2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จาก
การ วิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่
อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที
การกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดย
เกณฑ์ บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกาหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่
กาหนดต้อง สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่นามาพิจารณา
เพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่ สามารถเกิดขึ้นและ
แนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาส และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น แนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของ ความเสี่ยงที่
จะต้องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับ ของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้
5 ค่อนข้างแน่นอน
4 น่าจะเกิด
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 ไม่น่าจะเกิด
1 ยากที่จะเกิด
ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านการเงิน
2. ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. ผลกระทบต่อบุคลากรสาคัญของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
5. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการสาคัญ แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนด
นิยามในแต่ละระดับ ดังนี้
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4. มีนัยสาคัญ
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. ไม่มีนัยสาคัญ
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การก าหนดแผนจั ดการความเสี่ ยงจะมี การน าเสนอแผนจัด การความเสี่ ยงที่จ ะด าเนิน การต่ อที่ ประชุ มคณะ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ดาเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่
เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่
มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ยอมรับได้ โดย
ยังคงให้องค์กรสามารถ ดาเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ ยงอาจต้องคานึ ง ถึง ความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี การจัดการ ซึ่ง อาจไม่
สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสาคัญ แต่โอกาสที่จะ
เกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดาเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจ ดาเนินการไป
พร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ใน
กรณีที่ ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ
เพื่อลด โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การกาหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการนาไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้
เกิดขึ้น แล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่ อการแก้ ไข (Corrective Control) เป็นวิธีก ารควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการดาเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้อง

-6คานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั บด้วย โดยกิจกรรมการควบคุม
ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)
2. การกาหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
3. กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรใน
การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง
การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์ และ ช่วย
คาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความ
จาเป็นเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การติดตาม (Monitoring) กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
มีความจาเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความ
เสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
1. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้า
ใน การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามาปฏิบัติใช้
จริงเพื่อ ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง
รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนาความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริ หาร เพื่อ
ทราบ/พิจารณาต่อไป
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ สามารถนา
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล จึงกาหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับ
องค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ เป็น รองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง
3. หัวหน้าสานักงานปลัด เป็น ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง
4. ผู้อานวยการกองคลัง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-75. ผู้อานวยการกองช่าง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีม งาน ประกอบด้ว ย
6 หน่วยงานดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- หัวหน้างานธุรการ ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่าง หน่วยงาน
- หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
- หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
(2) ผู้อานวยการกองคลัง
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี
- หัวหน้างานการคลัง
- หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
- หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(3) ผู้อานวยการกองช่าง
- หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
- หัวหน้างานออกแบบ การสารวจและประมาณการราคา
(4) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้างานบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- หัวหน้างานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
- หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- หัวหน้างานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(5) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
- หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
(6) ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
- หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา
ความ เสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมี ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร
ความ เสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

-84. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ และกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสานัก /กอง โดยมีหัวหน้าสานัก /กอง เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทาให้เชื่อมั่นได้ว่า ความ
เสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ที่สาคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งได้มีการ
กาหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตาบล วังตะเฆ่ ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
- กากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังตะเฆ่ โดยการ ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูง มากให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
วังตะเฆ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสานัก/กอง รับทราบ
6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ผ่าน การตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับ
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ได้นาการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกั บการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ซึ่งกาหนดวิธีปฏิบัติในแต่ ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นาความเสี่ยงที่ประเมินได้ นาไปประเมินในแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 โดยจัดทารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ดาเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทาน
ความเสี่ยง ตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ดังนี้
(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 1
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 2
2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นาแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ ได้
รับมาดาเนินการจัดทา รวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี้
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 1
(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 2

-9(3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 3
3. เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ว่า
มี ความเพียงพอแล้ว
4. เสนอรายงานการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารความเสี่ยง
5. รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กากับดูแล ให้ส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เพียงฉบับเดียว สาหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี และเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

(นายศุภวัฒน์ คาชมภู)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

