
 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 

-------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ได  ด าเน ินการบร ิหารความ
เสี ่ยงมาอย ่างต ่อเนื ่องตามมาตรการควบค  มภายในครบ ท  กส ่วนราชการการเป  นประจำท  กปี ด ังนั้น เพ ื่อให  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจ ัย ควบค ม
กระบวนการและก ิจกรรม ตามหล ักธรรมาภิบาลเพ ื่อลดป ัจจ ัยเสี ่ยงที ่จะส ่งผลกระทบต ่อความสำเร  จขององค ์การ
ให  อยู ่ในระด ับทีย่อมรับได  โดยค านึงถ ึงการบรรล  ว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจของหน่วยงานฯ เพ ื่อม ่งให บร ิการพ ี่น องประชาชน
ตามภารกิจและอำนาจ หน าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จ ึงกำหนดนโยบายการบริหารความเส ี่ยง ดังนี้ 

1.  หน่วยงานในส ังก ัดส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ต องด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงโดยให การดาเนินการบริหารความเส ี่ยงเป็นส ่วนหน ึ่งของการปฏ ิบัติงานปกติ 

2.  ก าหนดให มีกระบวนการบร ิหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วทั้งองค์การ 
3.  ให มกีารบริหารความเส ี่ยงทั่วทั้งองคก์ารแบบบูรณาการ โดยมกีารจัดการและดาเนินการ 

อย่างเป  นระบบและต่อเนื่อง  สอดคล องกบการบรรล  ตัวช ี้ว ัด  ย  ทธศาสตร ์ ของหน ่วยงาน เป้าหมายการพัฒนา 
ตามแผนย ทธศาสตร ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

4.  ให มกีารติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้มีการทบทวน 
ปรับปร งอย่างสม่ าเสมอ 

5.  ให มีการนาเทคโนโลย ีในท กๆ ด าน รวมทั้งการจัดการข  อมูลระบบสารสนเทศมาใช เพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดี 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ด าเนินการบริหารความเสียง โดยก าหนดเป็นนโยบายให ส่วน

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ดังนี้ 
1.  เพ ื่อให องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  มีระบบบร ิหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ สามารถลด

มูลเหต  ของโอกาสหร ือลดขนาดของความเสียหายที ่จะเกิดขึ้นในอนาคตให อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  
ควบค มได  และตรวจสอบได  

2.  เพ ื่อให การบริหารงานและการปฏ ิบัติงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผลบรรล  ตามเป้าหมาย ย ทธศาสตร์ และว ิสัยทัศน์ 
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องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทัว่ทั้งองค ์การ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี

องค์ประกอบดังนี้ 
-    ตกลงร่วมก ันในกรอบและวิธ ีการที่จะนาไปใช  
-    จัดตั้งหน ่วยงานและผู รับผิดชอบ 
-    ฝึกอบรมความรู  
-    ดาเนินการตามกระบวนการจัดการความเส ี่ยง 
-    ติดตามและประเม ินผล 
-    จัดทารายงาน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได ก าหนดแนวทางการบริหารความเส ี่ยงเพ ื่อให หน่วยงานใน
ส ังก ัดใช  

เป็นกรอบในการดาเนินงาน ดังนี้ 
1.  กองต่าง ๆ มีการดาเนินการตามมาตรการควบค มภายในครบท กส่วนราชการ 
2.  ข าราชการท กคนรับทราบประกาศนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพ ื่อเป็น 

กรอบแนวทางในการดาเนินงาน โดยเป็นส ่วนหน ึ่งของกระบวนการปฏ ิบัติงานปกติ 
3.  ว ิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสน นให  กองบรรล  ผลส าเร  จตามเป้าหมาย

หรือย ทธศาสตร ์ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   
4.  ประเม ินความเส ี่ยงจากการดาเนินงานตามกระบวนการ กิจกรรม โครงการ ต่อการ

บรรล  ผลสำเร  จตามเป  าหมาย หร ือย  ทธศาสตร ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ภายใต  หล ักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดี 

5.  ด าเนินการจัดลาดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินงาน 
6.  ก าหนดมาตรการควบค มปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก โดยใช หลักการวิธ เช ่น 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเส ีย การรับความเสี่ยงไว เอง และการถ ่ายโอนความเส ี่ยง 
7.  ด าเนินการควบค มความเสียงตามมาตรการท ี่ก าหนด 
8.  ติดตามผลควบค มความเสี่ยง ว ิเคราะห์ข อดีข อเสีย ปัญหา อ ปสรรค และทบทวนปร ับปร ง 

การดาเนินการอย่างตอ่เนื่อง พร อมรายงานให ผ ู บริหารทราบ 
9.  รายงานสร ปผลความส าเร จการดาเนินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู บร ิหาร และหน่วยงาน 

ที่เก ี่ยวข องตามระยะเวลาทีก่ำหนดตามระเบียบ 
 

ประกาศ  ณ  ว ันที่   3   มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

 (นายยูโซ๊ะ   เจ๊ะหลง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 


