
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จัดท าขึ้นโดยมี  
วัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะในสภาวะวิกฤต 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมูโนะ  
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ 

เกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะต้องหยุดชะงัก 

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
จากสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โรคระบาด หรือปัจจัยภายใน เช่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการ 
โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   
มูโนะที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
การก้าวไปสู่ ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ พร้อมทั้งเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่
คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความ
เสียหายต่อ 
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ทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมท่ีดีน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
• ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง

ตระหนักถึง ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

• ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
มูโนะ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ 
แผนงาน และการด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้       
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

• มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยง (Risk) หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และเป็นอุปสรรคต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้

ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย  

1. สภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์กร  
1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.1.1 การระบุความเสี่ยง 
1.1.2 การประเมินความเสี่ยงและตอบสนองความเสี่ยง 

1.2 การก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
3. การสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของอบต.        

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
4. ด าเนินการในทุกระดับของ อปท. 
5.  กิจกรรมการควบคุม  
6.  การติดตาม  
1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  

 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการ ก าหนดกุลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยง 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหาร
และบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหาร
ต้องมีการก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้ เรื่องความ
เสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร มีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่าง เช่น         
ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบ
และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และ
วัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบการระบุเหตุการณ์อาจด าเนินโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่
รับผิดชอบใน แผนงาน หรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือ
เป็นประเด็นที่กังวลเพื่อน ามาจัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและ
แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่า ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.1.1 การระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ระบ ุความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกล

ยุทธ์ แผนการ ด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ 
หรือการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ 
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ก าหนด ซึ่งความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็น
ความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือ
จากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับ
หน่วยงาน ก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยง
ด้านนี้เกิดขึน้ จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

1.1.2 การประเมินความเสี่ยงและตอบสนองความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง   

โดยการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบ  

ที่ตามมาทั้งในทางบวก และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการ
ระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผล         
ที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึง
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

2. การประเมินความเสี่ยง จะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยง    
ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรของ

องค์กรโดย เกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานการก ากับ
ดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง     
ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบ    
ที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลา
ของโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่ สามารถ
ยอมรับได้ ระดับของ ความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนด นิยามในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

5 ค่อนข้างแน่นอน 
4 น่าจะเกิด 
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 ไม่น่าจะเกิด 
1 ยากท่ีจะเกิด 
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ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 
5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านการเงิน 
2. ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
5. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการส าคัญแต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ 

โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 วิกฤต 
4 มีนัยส าคัญ 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 ไม่มีนัยส าคัญ 
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการต่อที่

ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยใน
การคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ ยงที่ย อมรับได้             
(Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อ กฎหมายและข้อก าหนด
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ ยงที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถด าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
หากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีส าระส าคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยง อาจพิจารณาด าเนินการ
เป็นกรณีๆ ไป หรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 

1.2 การก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะที่มี

การถ่ายทอดและตอกย้ าอย่างต่อเนื่องในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ให้
ความส าคัญต่อคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริต สามารถด าเนินการได้ด้วยกลไกและมาตรการในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 

สร้างค่านิยมหลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์การ  
เป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะที่ ปลอดจากการทุจริต

คอร์รัปชั่นด้วยการก าหนดค่านิยมร่วมของคนท้ังองค์กรที่จะน าไปสู่การสร้างองค์การแห่งจริยธรรม ค่านิยมร่วม
ที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านการทุจริต เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การประพฤติตนตาม
รอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตสาธารณะ เป็นต้น 
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การสื่อสารภายในองค์กร  
การสื่อสารภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะได้ให้ความส าคัญว่าจะขับเคลื่อนไปทิศทาง

ไหนที่จะให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้างพ้ืนที่ให้คนดี ไม่ยอมรับคนโกง โดยสื่อสารเป็น
ประจ า สม่ าเสมอ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

- การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารในเรื่องจริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
- การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร การลงนามในค าม่ันสัญญาร่วมกัน การปฏิญาณตน 
- การพัฒนาเครื่องมือสร้างจิตวิทยาใหม่ๆ  เช่น การทดสอบด้านคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น 
- การรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมไม่ยอมรับการโกง สร้างคนดี และสร้างแรงกดดันผู้กระท าผิด 
ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
เป็นหัวใจส าคัญในการท างานเพ่ือก าหนดเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ

ใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ยึดถือเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงต้องมีค่านิยมหลักเพ่ือก าหนดทิศทางในการประพฤติปฏิบัติตนส าหรับ
ข้าราชการเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายหลักขององค์กรราชการและเป็นการให้ความส าคัญต่อบางสิ่งบางอย่างที่
ถือว่าส าคัญในการาท างานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ก าหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมไว้ 7 ข้อ 
ดังนี้ 

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็น

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ
ส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท า หรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตน
ในการท าความดีและละเว้นความชั่ว 

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 วิสัยทัศน์ 
     มุ่งพัฒนาเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็น

กลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
1. พัฒนา อบต.มูโนะให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถ

ท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
/4. พัฒนา… 
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4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังของอบต.มูโนะให้มีประสิทธิภาพ          
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของอบต.มูโนะให้มีศักยภาพในการจัดบริการ

สาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาของอบต.      

มูโนะ ให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมให้ อบต.มูโนะ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ    

ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและความมั่นคงในการด ารงชีวิตเพ่ือน าไปสู่
ความเข้มแข็งของครอบครัว  

  8. ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. การวางแผนอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้

ความส าคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า

ต าแหน่ง 
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
10. การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมี

ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ใน
กรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

3. การสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของอบต.มูโนะตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง    
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก องค์กรควรได้รับการบันทึกและ
สื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ
ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ           
ยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

 
/การบริหาร...  
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การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ เหตุการณ์และ 
ช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ พิจารณาความเสี่ยง   
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน กิจกรรมการควบคุม   
ตามความจ าเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ด าเนินการในทุกระดับของ อปท. 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 

ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมถึงการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร”         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เป็นหัวหน้าคณะบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เป็นรองหัวหน้าคณะบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ประสานงานคณะบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
6. ผู้อ านวยการการกองช่าง   เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๘. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๙. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๐. หัวหน้าส านักปลัดอบต.   เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๑. หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน 

ประกอบด้วย ๖  หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้างานนโยบายและแผน 
- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- หัวหน้างานกฎหมายและคดี 
- หัวหน้างานกิจการสภาอบต. 
- หัวหน้างานเทศกิจ 
- หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร 
- หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง 
- หัวหน้างานการเงิน 
- หัวหน้างานบัญชี 
- หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

/3. ผู้อ านวย… 
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3. ผู้อ านวยการกองช่าง 
- หัวหน้างานก่อสร้าง 
- หัวหน้างานประสานสาธารณูปโภค 
- หัวหน้างานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- หัวหน้างานผังเมือง 

4. หัวหน้ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- หัวหน้างานบริหารการศึกษา  
- หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๕. หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้างานบริหารงานสาธารณสุข 
- หัวหน้างานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๖. หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม 
- หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  
- หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. คณะกรรมการบริหารจัดความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ให้เชื่อมั่น

ได้ว่าความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ที่ส าคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งได้มีการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ พิจารณาและอนุมัติ 

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะ ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง
แก้ไข 

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะ ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
มูโนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านัก/กอง รับทราบ 

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ

ความ เสี่ยงให้อยู่ ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจาก
แต่ละ องค์กรมีการก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการ
ควบคุม จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 
/1. การควบคุม… 
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1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น    
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น       
เพ่ือแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน กระบวนการ) 
2. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินก ารอยู่ในปัจจุบัน 
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความ

เสี่ยง  
3. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

มักใช้ใน กรณีท่ีความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความ

เสี่ยง หรือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency 
plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง
ด าเนินการใดๆ เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการ
สูงไม่คุ้มกับ ประโยชน์ที่ได้รับ 

6. การติดตาม (Monitoring) 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ     

มีความจ าเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหาร
ความเสี่ยง การดูแล ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง หลักรวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยงที่อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ได้รับการรายงาน
ถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
/3. ระบบการ… 
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3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามา
ปฏิบัติใช้ จริงเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่
เสมอเพ่ือให้ สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงาน
สถานะความเสี่ยงรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเข้าเสนอในที่
ประชุมผู้บริหาร เพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุม ภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตาม
ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการจัด

วางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมา
ปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

การจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยงให้น าความเสี่ยงที่ประเมินได้น าไปประเมินในแบบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยจัดท ารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเสี่ยง     
และสอบทานความเสี่ยง ตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหาร   
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) - แบบ ปค. 1 
(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 4 
(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 5 
2. เลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง น าแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตาม

แบบประเมินที่ได้รับมาด าเนินการรวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี้ 
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) - แบบ ปค. 1 
(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 4 
(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 5 
(4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน - แบบ 

ปค. 6 
3. เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหาร

ความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอแล้ว 
4. เสนอรายงานการสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
5. รายงานผลต่อผู้ก ากับดูแล ให้ส่ง  
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) - แบบ ปค. 1 
(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 4 

 
/(3) รายงาน 
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(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 5 
(4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน - แบบ 

ปค. 6 
 

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการ
เปลี่ยนแปลง 

  
ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 25๖2 

 

 
(นายรอปา  อีซอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 


