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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
****************************************************** 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการบริหารความเส่ียงมา
อย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเฆ่ มีระบบในการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและ
กิจกรรม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัจจัยเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานฯ เพื่อมุ่งให้บริการพี่น้องประชาชนตามภารกิจ
และอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ดังนี้  

 ข้อ 1. หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ต้องด าเนินการบริหารความ
เส่ียง โดยให้การด าเนินการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ  
 ข้อ 2 ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวทั้งองค์กร  
 ข้อ 3 ให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
 ข้อ 4 ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเส่ียง รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ  
 ข้อ 5 ให้มีการน าเทคโนโลยีในทุกๆด้าน รวมท้ังการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการท่ีดี  

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ด าเนินการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการ
ของ อบต.วังตะเฆ่ ด าเนินการท้ังนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์การ สามารถลดมูลเหตุ
ของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  ควบคุมได้
และตรวจสอบได้  
 2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุ ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์  

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ด าเนินการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้  
- ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการท่ีจ าไปใช้  
- จัดต้ังหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

/ ฝึกอบรม……  
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- ฝึกอบรมความรู้  
- ด าเนินการตามกระบวนการจัดความเส่ียง  
- ติดตามและประเมินผล  
- จัดท ารายงาน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ส านัก/กองต่างๆ มีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ  
 2. ข้าราชการทุกคนรับทราบประกาศนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเ ส่ียง เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ  
 3. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ท่ีสนับสนุนให้กองบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือ
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
 4. ประเมินความเส่ียงจากการด าเนินงานตามกระบวนการ กิจกรรม โครงการ ต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และการบริหาร    
จัดการท่ีดี  
 5. ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียงจากการด าเนินงาน  
 6. ก าหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก โดยใช้หลักการวิธี เช่น การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง การลดการสูญเสีย การรับความเส่ียงไว้เอง และการถ่ายโอนความเส่ียง  
 7. ด าเนินการควบคุมความเส่ียงตามมาตรการที่ก าหนด  
 8. ติดตามผลควบคุมความเส่ียง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
 9. รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการบริหารความเส่ียงเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบ  

 ประกาศ ณ วันท่ี  19  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  

 

 
(นายศุภวัฒน์  ค าชมภู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 



 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) 

บทน า 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   วังตะเฆ่ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ สามารถ
น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักท่ีมี
ความส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  

 นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของ จัดท าขึ้นโดยมี 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ วัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้  
 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ในสภาวะวิกฤต  
 2. เพื่อให ้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  
 3. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเฆ่  
 4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ียอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ท่ี
เกิดขึ้น  
 5. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  มีความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ต้องหยุดชะงัก  

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง  
 จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ีเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง
องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ท่ี
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบท่ีส าคัญของการก้าวไปสู่ระบบ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  พร้อมท้ังเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเช่ือมั่นว่าการบริหารความเส่ียงองค์กรเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดหวังท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังในด้านผล
การ ปฏิบัติงานและความเช่ือถือจากประชาชนต่อองค์กร  ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร 
ตอบสนองต่อการ เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและ
ควบคุมท่ีดีน าไปสู่การ บริหารจัดการท่ีดีต่อไปในอนาคต  

นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
 • ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีต้องตระหนกัถึงความ
เส่ียง ท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
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 • ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติส ากล  เพื่อให้เกิด
การ บริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดการ พัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรในทิศทางเดียวกัน  โดย
น าระบบการบริหารความ เส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ท่ีก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความเช่ือมั่นของผู้เกี่ยวข้อง  
 • มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ตะเฆ่ เพื่อ หลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงอย่าง สม่ าเสมอ มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ และ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
บริหารความเส่ียงอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีท าให้แผนงานหรือการ
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อองค์กรในท่ีสุด ท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงองค์กร  

 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ท่ีปฏิบัติโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน  โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร และสามารถจัดการความเส่ียง ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการใน
การบริหารความเส่ียง เป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร โดยมีขั้นตอนส าคัญของ
กระบวนการบริหารความ เส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
 3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
 4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
 5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 7. ข้อมลูและการติดต่อส่ือสาร (Information and Communication)  
 8. การติดตาม (Monitoring)   
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ 
ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร 
รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ 
ก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเส่ียง และการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร  

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนั้นมี ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ีองค์กร
ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance  

การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเส่ียง
ทุกด้านท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน 
ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ี อาจเกิดขึ้น แหล่งความเส่ียงท้ังจาก สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคล่ือนหลักและแนวโน้มท่ีส่งผล
กระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีด
ความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและ
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร 
มาตรฐานและแบบจ าลองท่ีพัฒนาโดยองค์กร  โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ  
 การระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบใน
แผนงาน หรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเส่ียงส าคัญท่ีได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นท่ีกังวล 
เพื่อน ามาจัดท าภาพรวมความเส่ียงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
ได้จ าแนกประเภทของความ เส่ียงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ 
ด าเนินงาน และการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร  
 2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ
กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม  
 3. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิด
จาก ปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก  
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เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีตกลงไว้  อันส่งผล
กระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  
 4. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงาน
ก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ซึ่งเมื่อมีความเส่ียงด้านนี้
เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
ส าหรับการประเมินความเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีจะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเส่ียง โดย การประเมิน ความ
เส่ียง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่  
 1. การวิเคราะห์ความเส่ียง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาท้ังใน
ทางบวก และทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นของผลกระทบท่ีอาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยท่ีมีผล
ต่อผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจจะเกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเส่ียงท่ี
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย  
 2. การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเส่ียงท่ีได้จาก
การ วิเคราะห์ความเส่ียง เทียบกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีท่ีระดับของความเส่ียงไม่
อยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที  

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดย
เกณฑ์ บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล  ซึ่งเกณฑ์ท่ี
ก าหนดต้อง สอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณา
เพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเส่ียง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบท่ี สามารถเกิดขึ้นและ
แนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาส และผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเส่ียง ระดับของความเส่ียงท่ีส ามารถยอมรับได้ ระดับของ ความเส่ียงท่ี
จะต้องจัดการ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง
และระดับ ของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้  
 5 ค่อนข้างแน่นอน  
 4 น่าจะเกิด  
 3 เป็นไปได้ท่ีจะเกิด  
 2 ไม่น่าจะเกิด  
 1 ยากท่ีจะเกิด  
ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียง แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี ้ 
 1. ผลกระทบด้านการเงิน  
 2. ผลกระทบด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์องค์กร  
 3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 4. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
 5. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการส าคัญ แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนด
นิยามในแต่ละระดับ ดังนี้  
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 5. วิกฤต  
 4. มีนัยส าคัญ  
 3. ปานกลาง  
 2. น้อย  
 1. ไม่มีนัยส าคัญ  

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
การก าหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะ  
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรท่ีจาเป็นต้องใช้ด าเนินการ  (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทาง ในการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนท่ี
เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบท่ี
มีต่อสังคม ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ คือ ระดับความเส่ียงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยอมรับได้ โดย
ยังคงให้องค์กรส ามารถ ด าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ท้ังนี้ ในการตัดสินใจเลือก
แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มี  การจัดการ ซึ่งอาจไม่
สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสท่ีจะ
เกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจ ด าเนินการไป
พร้อมๆ กับความเส่ียงอื่นๆ  

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
 - การหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มักใช้ใน  
กรณีท่ี ความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
 - การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลด 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)  
 - การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
เพื่อลด โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเส่ียงท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ท่ีได้รับ  

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเส่ียงให้
อยู ่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  
 1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิด ความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก  
 2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดท่ีได้
เกิดขึ้น แล้ว  
 3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  
 4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ี เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต ท้ังนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้อง 
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ค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุม
ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  
 1. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)  
 2. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี ้ 
  (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
  (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง  
 3. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์กรใน
การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศท่ี เกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและส่ือสารไปยังบุคลากรใน องค์กรอย่างเหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลา 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น และผลของการ บริหารจัดการความเส่ียงเหล่านั้น การ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลงล่าง  
การบริหารความเส่ียงควรใช้ท้ังข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และ ช่วย
คาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น
ใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมการควบคุมตามความ
จ าเป็นเพื่อให้ ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

การติดตาม (Monitoring) กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่ือสารถึง การประเมินความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความ
เส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียง หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า 
 1. เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเส่ียง
ท่ีอยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม  
 2. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้า
ใน การบริหารความเส่ียง และแนวโน้มของความเส่ียงต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง  
 3. ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามาปฏิบัติใช้
จริงเพื่อ ป้องกัน หรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง 
รวมถึงกระบวนการ บริหารความเส่ียงให้หัวหน้าได้ทราบ และนาความเส่ียงเข้าเสนอในท่ีประชุมผู้บริหาร เพื่อ
ทราบ/พิจารณาต่อไป  

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้การบริหารความเส่ียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ สามารถน า  
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงระดับ
องค์กร” ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ประกอบด้วย  
 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเส่ียง  
 2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เป็น รองหัวหน้าคณะบริหารความเส่ียง  
 3. หัวหน้าส านักงานปลัด เป็น ผู้ประสานงานคณะบริหารความเส่ียง  
 4. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
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 5. ผู้อ านวยการกองช่าง เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 6. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 8.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
 9.หน่วยงานบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย              
6  หน่วยงานดังนี้  
 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
  - หัวหน้างานธุรการ ระดับล่างไปสู่บน และการส่ือสารระหว่าง หน่วยงาน  
  - หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี  
  - หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  
  - หัวหน้างานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
  - หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  
 (2) ผู้อ านวยการกองคลัง  
  - หัวหน้างานการเงนิและบัญชี  
  - หัวหน้างานการคลัง  
  - หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน  
  - หัวหน้างานพฒันาและจัดเก็บรายได้  
 (3) ผู้อ านวยการกองช่าง  
  - หัวหน้างานอาคาร สถานท่ี และไฟฟ้าสาธารณะ  
  - หัวหน้างานออกแบบ  การส ารวจและประมาณการราคา  
 (4) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและส่ิงแวดล้อม  
  - หัวหน้างานบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  - หัวหน้างานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
  - หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
  - หัวหน้างานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
 (5) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  - หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
  - หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ 
 (6) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
  - หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 1. หน่วยงานบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียง 
ภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
 2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา
ความ เส่ียงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารความเส่ียง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหาร
ความเส่ียงมี ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
 3. คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร
ความ เส่ียงและระบบควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  
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 4. หัวหน้างาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติต ามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงานย่อย  
 5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าท่ีทาให้เช่ือมั่นได้ว่า ความ
เส่ียง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ท่ีส าคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังได้มีการ
ก าหนดมาตรการจัดการ ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
  - จัดท านโยบายบริหารความเส่ียง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและอนุมัติ  
  - พิจารณาและสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบล     วังตะเฆ่ ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของความเส่ียงได้ประเมินไว้ รวมท้ังข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข  
  - ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังตะเฆ ่โดยการ ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง  
  - รายงานความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
วังตะเฆ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านัก/กอง รับทราบ  
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ผ่าน การตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานท่ีส าคัญตามปัจจัยเส่ียง  รวมท้ัง
ติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ  
 7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียง  

วิธีการบริหารความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้น าการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ ละขั้นตอนของการบริหารความเส่ียง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความ
เส่ียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง ให้น าความเส่ียงท่ีประเมินได้ น าไปประเมินในแบบรายงานการ 
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 โดยจัดท ารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม ่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้  
 1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเส่ียง และสอบทาน
ความเส่ียง ตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
ดังนี้  
  (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 1  
  (2) รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 2  
 2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง น าแบบรายงานการสอบทานความเส่ียงตามแบบประเมินท่ี ได้
รับมาด าเนินการจัดท า รวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี ้ 
  (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 1  
  (2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 2  
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  (3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 3  
 3. เสนอรายงานประเมินผลความเส่ียง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง ว่า
มี ความเพียงพอแล้ว  
 4. เสนอรายงานการสอบทานระบบการบริหารความเส่ียงต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารความเส่ียง  
 5. รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กากับดูแล ให้ส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เพียงฉบับเดียว ส าหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ  

การทบทวนนโยบาย  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี  และเสนอให้      
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปล่ียนแปลง  

 ท้ังนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
 
 

 
      (นายศุภวัฒน์  ค าชมภู) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
 


