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ค าน า 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมาก าหนดให้เหมาะสมกับบริบท  
ของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบาย
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงก าหนดนโยบาย     

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาด  
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ และ
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์   

 
                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
                                                                                                   ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

(Enterprise Risk Management Policy 
of Nongplab Subdistrict Administrative Organization) 

…………………………………….. 
 

๑. บทน า 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองพลับฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับสามารถน าไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ         
ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงาน      
ในงานบริการหลักท่ีมีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพลับจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับในสภาวะวิกฤต 
2) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต   

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น 
3) เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับ 
4) เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึน 
5) เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  มีความเชื่อมั่น    

ในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับต้องหยุดชะงัก 

 
๓. แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง 

จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง     
อยู่ตลอดเวลา จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และปัจจัยภายใน เช่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร              
การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับที่ตระหนัก  
ถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันสามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
ด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร 
ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และ
ควบคุมท่ีดี น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 
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๔. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง  

ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่   
ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยน า
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงาน    
ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่ วนต าบล
หนองพลับ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ และผู้ด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการ

ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงานโดยกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์     
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับก าหนดไว้ 
 

๖. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการ

ในการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบ และด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนส าคัญ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (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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๗. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีอิทธิพล  

ต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากรรูปแบบ
การจัดการของฝ่ายบริหารและวีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งผู้บริหารต้อง มีการก าหนด
ร่วมกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึกการตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่
พนักงานทุกคนในองค์กร 

๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ RISK Appetite และ RISK Tolerance 

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ควรต้องพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากรการปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร 
ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนแหล่งความเสี่ยงทั้งจาก 

(๑) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบต่างๆ 
ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย 
ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อน
หลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค้าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กร 

(๒) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร
ยกตัวอย่าง เช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้เช่นเงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ 
ระบบ และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐาน
และแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

๔) การระบุเหตุการณ์ อาจด าเนินการโยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบใน
แผนงาน หรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล
เพ่ือน ามาจัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้จ าแนกประเภทของ
ความเสี่ยงออกเปน็ 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ยังรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์หรือการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

(2) ความเสี่ยงด้านด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร   
ในภาพรวม 
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(3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายในเช่นการบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติหรือจากปัจจัยภายนอก 
เช่นการจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

(4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงาน
ก ากับดูแล เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์โดยรวม 

 
๘. การประเมินความเสี่ยง (RISK Assessment) 

ส าหรับการประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยการประเมิน
ความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง การพิจารณาวสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งใน
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมาโดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ
และโอกาสที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/
เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน 
รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

2) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยง  
ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

 
๙. การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กรโดยเกณฑ์
บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนด
ต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบ  
ที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น 5 กรอบเวลา   
ของโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ  ดังนี้ 

1) ยากท่ีจะเกิด 
2) ไม่น่าจะเกิด 
3) เป็นไปได้ที่จะเกิด 
4) น่าจะเกิด 
5) ค่อนข้างแน่นอน 
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ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ผลกระทบด้านการเงิน 
2) ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
3) ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4) ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
5) ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
 
แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
1) ไม่มีนัยส าคัญ 
2) น้อย 
3) ปานกลาง 
4) มีนัยส าคัญ 
5) วิกฤต 
 

๑๐. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการต่อที่ประชุม

คณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดที่จะค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กร
สามารถด าเนินการ และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   
หากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระส าคัญ แต่โอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยง อาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ  ไป 
หรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 

 
๑๑. แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมักใช้ในกรณี 
ทีค่วามเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธี/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือ    
ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ
เพ่ือลด โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกมักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์
ที่ได้รับ 
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๑๒. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กร    
มีการก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป้นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม จึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้ 
เกิดข้ึนแล้ว 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4) การควบคุมเพ่ือแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด  
ที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีกในอนาคต 

ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน/กระบวนการ) 
2) การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 
(3) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 

๑๓. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากร    
ในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 
รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ
ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบน
ลงล่าง ระดับล่างไปสู่บนและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบันข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์
และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคตส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรม การควบคุมตามความจ าเป็นเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
๑๔. การติดตาม (Monitoring) 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับมีความจ าเป็น 
ต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแล
ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า 

1) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสม 
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2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานถึงความคืบหน้า
ในการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิและมีการน ามาปฏิบัติใช้จริง
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยงรวมถึงกระบวนการ 
บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเข้าเสนอในท่ีประชุมผู้บริหารเพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 

 
๑๕. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และเกิดประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับจึงก าหนดให้มีคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ดังนี้ 

๑) คณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ประกอบด้วย 
(1) นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ หัวหน้าคณะท างาน 
(2) ว่าที่ร้อยโทสมพร จันทร์มาก หัวหน้าส านักงานปลัด คณะท างาน 
(3) นางสาวกฤตภัค ผิวเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
(4) นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/เลขาฯ 
(5) นางสาววรรณพร ชูจันทร์ ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับจึงก าหนดให้มีคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระดับ

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ดังนี้ 
๑) คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส านักงานปลัด ประกอบด้วย 

(1) ว่าที่ร้อยโทสมพร  จันทร์มาก  หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าคณะท างาน 
(2) นางณัฐธิดา  จันธัญญะ นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
(3) นางสาวณัฏฐนันท ์หลากกลิ่นหอม เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างาน 
(4) นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/เลขาฯ 
(5) นางวรรณพร  ชูจันทร์ ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
๒) คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง ประกอบด้วย 

(1) นางสาวกฤตภัค  ผิวเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าคณะท างาน 
(2) นางศุกลรัตน์  บุญม ี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างาน 
(3) นางวันเพ็ญ  ตาละลักษณ ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ คณะท างาน 
 

3) คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง ประกอบด้วย 
(1) นายสมบัติ  ทับล้อม ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าคณะท างาน 
(2) นายสมศักดิ์  สังข์ประเสริฐ นายช่างโยธา คณะท างาน 
(3) นางวรรณพร  ชูจันทร์ ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป  คณะท างาน/เลขาฯ 
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4) คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 

(1) นายจ าเริญ  กิติยายาม ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าคณะท างาน 
(2) นางนัยนา  อรุณแย้ม ครูผู้ดูแลเด็ก คณะท างาน 
(3) นางลลิตา  เต่าทอง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คณะท างาน/เลขาฯ 

 
5) คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 

(1) นางสาวสุภาวิตา  ทับทิมทอง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าคณะท างาน 
(2) นางสาวรุ่งอรุณ  พรมสอาด  นักพัฒนาชุมชน คณะท างาน/เลขาฯ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1) คณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและและระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับ 

2) เลขานุการคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีหน้าที่
ตรวจสอบและช่วยสนับสนุน คณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์กร พิจารณาความเสี่ยงระดับ
องค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3) หัวหน้าคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ         
และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในส่วนงานย่อย
ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 

4) คณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในส่วนงานย่อย (หัวหน้าคณะท างาน) มีหน้าที่ ท าให้
เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับที่ส าคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งได้มีการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(๑) จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับพิจารณาและอนุมัติ 

(๒) พิจารณาและสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับตามท่ีหน่วยงานเจ้าของได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

(๓) ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับ โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

(๔) รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  และหัวหน้าส านัก/กอง รับทราบ 

๕) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้ง
ติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

๖) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
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๑๖. วิธีการบริหารความเสี่ยง 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้น าความเสี่ยงที่ประเมินได้น าไปประเมินในแบบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้
ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

 
๑๗. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้น าความเสี่ยงที่ประเมินได้น าไปประเมินในแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1. คณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเสี่ยงและ
สอบทาน ความเสี่ยง ตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขานุการคณะท างานติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ดังนี้ 

(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) 
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 

2. เลขานุการคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   
น าแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ได้รับ มาด าเนินการจัดท ารวบรวม ประเมินผลในระดับ
องค์กรตามแบบรายงานประเมินผล  ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๔) 
(3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๕) 

3. เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยงต่อหัวหน้าคณะท างานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

4. เสนอรายงานประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริหาร 
5. รายงานผลให้ผู้ก ากับดูแล 
 

๑๘. การทบทวนนโยบาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี และเสนอให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต ่
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. 256๓ 
 
 
 (ลงชื่อ) 
                                                                (นายนที  เพ็งพิณ) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
........................................ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมาก าหนดให้เหมาะสมกับบริบท  
ของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบาย
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงก าหนดนโยบาย     
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาด  
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ และ
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

1. หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานปกต ิ

2. ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
3. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการและด าเนินการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

4. ให้มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง  
อย่างสม่ าเสมอ 

5. ให้มีการน าเทคโนโลยีในทุกๆด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการที่ด ี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

  
 (นายนที   เพ็งพิณ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 


