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เทศบาลต าบลหว้ยหนิ  อ าเภอหนองหงส ์ จงัหวดับรุรีมัย ์

 
วำตัถปุระสงค ์

นโยบายการบรำิหารความเสำีำ ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) 
ของเทศบาลตำ าบลหว้ยหนิ  จำดัทำ าขำ ำ้นโดยมำีวำตัถำุประสงค ดงันำีำ้ 

2.1 วำตัถปุระสงค ด านกลยำุทธำ ์N (Strategic) 
- การบรหิารความเสำีำ ยงเพำ ำ อช วยให บรรลำุเป าหมายตามยทุธศาสตร 

ซำ ำ งสอดคล องและสนำบัสนุนพำนัธกำิจ หลำกัของเทศบาลต าบลหว้ยหนิ 
2.2 วำตัถปุระสงค ด านการปฏำิบำตังิาน (Operations) 
- การบรำิหารความเสำีำ ยงเพำ ำ อช วยให เกำิดความคำุมค าในการใชทรำพัยากรต าง ๆ 

ในการปฏำิบำตัำิงาน รวมถำ ง ประสำิทธำิภาพและ ประสำิทธำิผลในการด าเนำินงานของเทศบาลต าบลหว้ยหนิ 
2.3 วำตัถปุระสงค ด านการรายงาน (Reporting) 
- การบรหิารความเสำีำ ยง เพำ ำ อช วยให 

ผำ มำีส วนได ส วนเสำียทำุกกลำุ มมำีความเชำ ำ อมำัำ นข อมำ ลในรายงานประเภทต าง ๆ ขององค กร โดยเฉพาะ 
รายงานทางการเงำิน (Financial Report) 

2.4 วำตัถปุระสงค ด านการปฏำิบำตัติามกฎระเบำียบ (Compliance) 
- การบรหิารความเสำีำ ยงจำ งส งเสรำิมใหหน วยงานต าง ๆ ภายในองค กร 
ปฏำิบตัติามกฎระเบำียบอย างเคร งครำดั 

มากขำ ำ้น 
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

กำ าหนดใหการบรำิหารความเสำีำ ยงเป นความรำบัผำิดชอบของพนำกังานในทำุกตำ าแหน

งทำุกระดำบัชำำ้ันทำีำ ต อง ตระหนำักถำ ง ความเสำีำ ยง 

ทำ ำีมำีในการปฏำิบำตัำิงานในหน วยงานของตนและองคกร โดยใหความสำ าคำญัในการบรำิหาร 

ความเสำีำ ยงด านต างๆ 

ให อยำ ในระดบัทำีำ เพำียงพอและเหมาะสมให้มำีกระบวนการบรำิหารความเสำีำ ยงทำีำ อาจส งผลกระทบกำบั

การดำ าเนำินงานของเทศบาลต าบลหว้ยหนิมปีระสำิทธำิภาพเกำิดการพำฒันาและมำีการปฏำิบำตังิานด านกา

รบรำิหารความเสำีำ ยงทำำั วทำำ้ังองคกรในทำิศทางเดียวกำนัโดยนำ าระบบการบรำิหารความเสำีำ ยงมาเป น

ส วนหนำ ำ งในการตำดัสำินใจ การวางแผนกลยำุทธ แผนงาน และการดำ าเนำินงานของ ผำ บรำิหาร 

ขาราชการ พนำกังาน ลำ กจ างและพนำกังานจางของเทศบาลต าบลหว้ยหนิ รวมถำ งการมำุ งเนนให 

บรรลำุ วำตัถำุประสงค เป าหมาย วำิสำยัทำศัน พำันธกำิจ กลยทุธ ทำีำ กำ าหนดไว้ h 

มำีการกำ าหนดแนวทางปองกำนัและบรรเทาความเสำีำ ยงจากการดำ าเนำินงานของเทศบาลต าบล

หว้ยหนิ เพ ำ อ หลำีกเลำีำ ยงความเสำียหายหรำ อความสำ ญเสำียทำีำ อาจจะเกำิดขำ ำ้น 

รวมถำ งการตำิดตามและประเมำินผลการบรำิหารความเสำีำ ยง อย างสม า่เสมอ 

มำีการนำ าระบบเทคโนโลยำีสารสนเทศมาใช ในกระบวนการบรำิหารความเสำีำ ยงของเทศบาลต าบลห้วยหิน 

และสนำบัสนำุนให บำุคลากรทำุกระดำบัสามารถเข าถำ งแหล งขอมำ ลข าวสารการบรำิหารความเสำีำ ยงอย

างทำำั วถำ ง ตลอดจนการจำัดระบบการรายงานการบรหิารความเสำีำ ยงให ผำ บรำิหาร ปลำดัเทศบาล  

เป นไปอย างมำี ประสำิทธำิภาพ 



4. กระบวนการบรำิหารความเสำีำ ยงองคNdi 

เทศบาลต าบลหว้ยหนิ 

กำ าหนดกระบวนการบรำิหารความเสำีำ ยงเพำ ำ อให ขำำ้ันตอนและวำิธำีการในการ บรำิหารความ 

เสำีำ ยงเป นไปอย างมำีระบบและดำ าเนำินไปในทำิศทางเดำียวกำันทำ ำวัทำำ้ังองค กร 

โดยมำีขำำ้ันตอนสำ าคำญัของ การ บรำิหารความเสำีำ ยงองค กร ประกอบดว้ย 8 ขำำ้ันตอนดงันำีำ้ 

 
1.  สภาพแวดล อมภายในองค กร (Internal Environment) 

2. การกำ าหนดวำตัถำุประสงค (Objective Setting) 

3. การบ งชำีำ้เหตกุารณ (Event Identification) 

4. การประเมำินความเสำีำ ยง (Risk Response) 

5. การตอบสนองความเสำีำ ยง (Risk Response) 

6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

7. ข อมำ ลและการติดต อสำ ำ อสาร (Information and Communication) 

8. การติดตาม (Monitoring) 

1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) สภาพแวดล อมภายในองคกรเป นพำ ำ้นฐาน 

ทำีำ สำ าคำญัสำ าหรำบักรอบการบรำิหารความเสำีำ ยง ซำ ำ งมำีอำิทธำิพลต อการ 

กำ าหนดกลยำุทธ และเปาหมายขององคกร การ กำ าหนดกำิจกรรม การบ งชำีำ้ ประเมำิน 

และจำดัการความเสำีำ ยงสภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถำ ง ปจจำยัต างๆ เชน 

จรยิธรรม วธีิการท างานของผ  รหิารและบุคลากร ร ปแบบการจดัการของฝ ายบรหิารและวธีิการมอบหมายอ านาจ 

หน าทำีำ และความรำบัผำิดชอบ ซำ ำ งผำ บรำิหารต องมำีการกำ าหนดร วมกำันกำบัพนำกังานในองคกร 

ส งผลให มำีการสร างจำิตส านำ ก การตระหนำกัและรำบัรำ เรำ ำ องความเสำีำ ยง และการ 

ควบคำุมแก พนำกังานทำุกคนในองค กร 

2 การกำ าหนดวำตัถำุประสงค (Objectives Setting) 

องค กรควรมำีการกำ าหนดวำัตถำุประสงค ในการ ปฏำิบตัำิงานทำีำ  ชำดัเจน 

เพำ ำ อให มำำั นใจว าวำตัถำุประสงคทำีำ กำ าหนดนำำ้ันมำี 

ความสอดคลองกำบัเปาหมายเชำิงกลยำุทธและความ เสำีำ ยงทำีำ องค กร ยอมรำบัได  

โดยการบรำิหารจำดัการให อยำ ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

3 การบ งชำีำ้เหตำุการณ (Event identification) ในกระบวนการบ งชำีำ้เหตำุการณ 

ควรตองพำิจารณาปจจำยั ความเสำีำ ยง ทำุกดานทำีำ อาจเกำิดขำ ำ้น เช น ความเสำีำ ยงดานกลยำุทธ 

การเงำิน บำุคลากร การปฏำิบำตัำิงาน กฎหมาย ภาษำี อากร ระบบงาน สำิำ งแวดล อม 

ความสำัมพำันธ ระหว างเหตกุารณ ทำีำ  อาจเกำิดขำ ำ้น แหล งความเสำีำ ยงทำำ้ังจาก 

3.1 สภาพแวดล อมภายนอกองค กร เป นองค ประกอบต างๆ ทำีำ อยำ  ภายนอกองค กรซำ ำ งมำี 

อำิทธำิพลต อวำตัถำุประสงค /เป าหมายขององค กร ยกตำวัอย างเช น วำฒันธรรม การเมำ อง กฎหมาย 

ขอบำังคำบั การเงำิน เทคโนโลยำี เศรษฐกำิจ 

สภาพแวดล อมในการแข งขำนัทำำ้ังภายในประเทศและต างประเทศ ตำวัขำบัเคลำ ำ อน หลำกัและ 

แนวโนมทำีำ ส งผลกระทบต อ วำตัถำุประสงค ขององค กร 

การยอมรำบัและคำุณค าของผำ มำีส วนได เสำียภายนอกองคกร 



3.2 สภาพแวดล อมภายในองค กร เป นสำิำ งต างๆ ทำีำ อยำ ภายในองค กรและมำีอำิทธำิพลต อ 

เป าหมาย ขององค กร ยกตำวัอย างเช น ขำีดความสามารถขององค กร ในแง ของทรำพัยากรและความรำ  เช น 

เงำินทำุน เวลา บำุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยำี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของขอมำ ล 

และกระบวนการ ตำดัสำินใจทำำ้ังทำีำ เป นทางการและไม เป น ทางการ 

ผำ มำีส วนได เสำียภายในองค กร นโยบาย วำตัถำุประสงค และกลยำุทธ 



องคกร การรำบัรำ คำุณค า และวำฒันธรรมองค กร มาตรฐานและแบบจำ าลองทำีำ พำฒันาโดยองค กร โครงสร าง 

เช น ระบบ การจำดัการบทบาทหน าทำีำ  และความรำบัผำิดชอบ 

3.3 การระบำุเหตำุการณ อาจด าเนำินการโดยการสำัมภาษณ ผำ บรำิหารระดบัสำ งหรำ อฝ าย 

จำดัการทำีำ รำบัผำิดชอบในแผนงาน หรำ อการดำ าเนำินนำ้ำนั 

และรวบรวมประเดำ นความเสำ ำียงสำ าคำญัทำีำ ได รำบัความสนใจหรำ อ เป นประเดำ นทำีำ กำงัวล 

เพำ ำ อนำ ามา จำดัทำ า ภาพรวมความเสำีำ ยงขององค กร (Corporate Risk Profile) 

ทำำ้ังนำีำ้เทศบาล ต าบลหว้ยหนิ ได จำ าแนกประเภทของความเสำีำ ยง ออกเป น 4 ประเภท ได แก  

1. ความเสำีำ ยงดานกลยำุทธ (Strategic Risk) ความเสำีำ ยงทำีำ เกำีำ ยวของก  
การกำ าหนดแผน 

กลยำุทธ แผนการดำ าเนำินงาน และการนำ าแผนดำงักล าวไปปฏำิบำตัำิอย างไม เหมาะสม 

นอกจากนำีำ้ ความเสำีำ ยงดานกล ยำุทธยำงัรวมถำ งการ 

เปลำีำ ยนแปลงจากปจจำยัภายนอกและปจจำยัภายใน อำนัส งผลกระทบต อการกำ าหนดกลยำุทธ หรำ อ 

การด าเนำินงาน เพำ ำ อให บรรลำุวำตัถำุประสงค หลำกั เป าหมาย และแนวทางการด าเนำินงานขององค กร 

2. ความเสำีำ ยงด านปฏำิบำตัำิการ (Operational Risk) 
ความเสำีำ ยงทำีำ เกำีำ ยวข องกำบัการ 

ปฏำิบำตัำิงานของแต ละ กระบวนการ หรำ อกำิจกรรมภายในองคกร 

รวมทำำ้ังความเสำีำ ยงทำีำ เกำีำ ยวข องกำบัการบรำิหารจำดัการ ขอมำ ลดานเทคโนโลยำี สารสนเทศ 

และขอมำ ลความรำ ต างๆ เพำ ำ อใหการปฏำิบำตัำิงานบรรลำุเปาหมายทำีำ กำ าหนด ซำ ำ งความ 

เสำีำ ยงด านปฏำิบำตัำิการจะส งผล กระทบต อ ประสำิทธำิภาพของกระบวนการทำ างาน 

และการบรรลำุวำตัถำุประสงค หลำกั ขององค กรในภาพรวม 

1.  ความเสำีำ ยงทำีำ เกีย่วข องกบัการบรำหิารจำดัการทางการเงำิน (Financial Risk) 

โดยอาจเป นความเสำีำ ยงทำีำ เกำิดจาก ป จจำยัภายใน เช น 

การบรำิหารจำดัการดานการวางแผนการใช จ ายเงำินตามเทศ บำญัญำตั ิ หรำ อจากป จจำยัภายนอก เช น 

การจำดัสรรงบประมาณ หรำ อความเสำีำ ยงทำีำ คำ สำญัญาไม สามารถปฏำิบำตัติามภาระ 

ผำ กพำนัทำีำ ตกลงไว อำนัส งผลกระทบต อการด ารงอยำ  รวมถำ งส งผลให เกำิดความเสำียหายต อองค กร 

2.  ความเสำีำ ยงทำีำ เกีย่วข องกบัการปฏำิบำตัติามกฎระเบำียบ (Compliance Risk) 

ข อบำงัคำบัของหน วยงานกำ ากำบัดำ แล เช น กรมส งเสรำิมการปกครองส วนท องถำิำ น 

มตำิคณะรำฐัมนตรำี เป นตน รวมทำำ้ัง ความเสำีำ ยงทำีำ เกำีำ ยวกำบักฎหมายต างๆ ทำีำ  

เกำีำ ยวกำบัการปฏำิบำตัำิราชการเทศบาลต าบลหว้ยหนิ ซำ ำ งเมำ ำ อความเสำีำ ยงด านนำีำ้ 

เกำิดขำ ำ้น จะส งผลกระทบต อชำ ำ อเสำียงและ ภาพลำกัษณ ขององค กรโดยรวม 

4 การประเมำินความเสำีำ ยง (Risk Assessment) 

ส าหรำบัการประเมำินความเสำีำ ยงเป นขำัำ้นตอนทำีำ จะต องดำ าเนำินการต อจากการระบคุวามเสำี

ำ ยง โดยการประเมำิน ความเสำีำ ยง ประกอบด วย 2 กระบวนการหลำกั ไดแก  

1. การวำิเคราะหโอกาส จะพำิจารณาสาเหตแุละแหล งทำีำ มาของความเสำีำ ยง 

ผลกระทบทำีำ ตามมาทำำ้ังในทางบวก และทางลบ 

รวมทำำ้ังโอกาสทำีำ อาจเกำิดขำ ำ้นของผลกระทบทำ ำีอาจจะตามมา โดย 

จะตองมำีการระบำุถำ งป จจำยัทำีำ มำีผลกระทบและ โอกาสทำีำ จะเกำิดขำ ำ้น 

ทำำ้ังนำีำ้เหตำุการณหรำ อสถานการณหนำ ำ งๆ อาจจะ 



เกำิดผลทำีำ ตามมาและกระทบต อวำตัถำุประสงค/เปาหมาย หลายด าน 

นอกจากนำ้ำนัในการวำิเคราะห ควรพำิจารณาถำ ง มาตรการจำดัการความเสำีำ ยงทำีำ ด าเนำินการอยำ  ณ 

ป จจำุบนั รวมถำ ง ประสำิทธำิผลของมาตรการดงักล าวด วย 

การวำิเคราะห โอกาสทำีำ จะเกำิด (Likelihood) 
พำิจารณาจากสถำิตกิารเกำิดเหตกุารณ ใน 

อดำีต ป จจำุบำนั หรำ อการคาดการณล วงหน าของโอกาสทำีำ จะเกำิดในอนาคต 

โดยอาจกำ าหนดเกณฑมาตรฐาน เปน ระดำบัคะแนน  5 คะแนน ประกอบดวย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน 

แสดงถำ งโอกาสทำีำ จะเกำิดหรำ อความถำีใน การเกำิด สำ งมาก สำ ง ปานกลาง น อย และน อยมาก 

ตามลำ าดบั และกำ าหนดคำ าอธำิบายในแต ละระดบัโอกาส ทำีำ จะเกำิด 



จากนั้นทำ าการวำิเคราะหโอกาสทำีำ จะเกำิดหรำ อความถำีำ ในการเกำิดว าแต ละความเสำีำ ยงและปัจจำยัเสำีำ 

ยงมำี โอกาสเกำิดข ้นใน ระดบัใด ดงัตวัอย างดงันำีำ้ 
 

 
 
 
 
 

 

 
2. การวำิเคราะห ผลกระทบ 

การประเมำินความเสำีำ ยงจะเปรำียบเทำียบระหว าง ระดำบัของความเสำีำ ยงทำีำ ไดจากการ 

วำิเคราะหความเสำีำ ยง เทำียบกำบัระดำบัความเสำีำ ยงทำีำ ยอมรำบัได (Risk Appetite) ใน 

กรณำีทำีำ ระดำบัของความเสำีำ ยงไม อยำ ใน ระดบัทำีำ ยอมรำบัได ของเกณฑ การยอมรำบัความเสำีำ ยง 

ความเสำีำ ยงดงักล าวจะได รำบั การจำดัการทำันทำี 

การวำิเคราะห ผลกระทบ (Impact) เป นการพำิจารณาระดบัความรำุนแรงหรำ อมำ ลค า 

ความเสำียหายจากความเสำีำ ยงทำีำ คาดว าจะได รำบัหากเกำิดเหตกุารณ ความเสำีำ ยง 

ซำ ำ งการกำ าหนดระดบัของ ผลกระทบนำำ้ัน 

จะต องพำิจารณาถำ งความรำุนแรงของความเสำียหายหากความเสำีำ ยงนำำ้ันเกำิดขำ้ำ น 

โดยอาจแบ ง ผลกระทบออกเป น ผลกระทบทำีำ เป นตวัเงำินและไม เป นตวัเงำิน 

หรำ อด านการเงำิน/ทรำัพยสำิน การด าเนินงาน ชำ ำ อเสำียง/ภาพลำกัษณำ์บำุคลากร ฯลฯ 

โดยอาจกำ าหนดเกณฑมาตรฐานเป นระดบัคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดง 

ถำ งระดำบัความรำุนแรงระดำบั สำ งมาก สำ ง ปานกลาง น้ออย และ แอย มาก ตามลำ าดำบั 

และก าหนดค าอธบิายในแต ละ ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ จากนัน้ท าการ 

วำิเคราะหผลกระทบหากเกำิดเหตำุการณความเสำีำ ยงขำ ำ้นว ามำี ผลกระทบอยำ ในระดบัใด ตวัอย างเช น 



 

 

 

 
 

 

 
 
 



4.1 การประเมำินระดำบัความเสำีำ ยง  การประเมำินระดบัความเสำีำ ยง (Degree of 

risk) หมายถำ ง สถานะของความเสำีำ ยงทำีำ ได 

จากการวำิเคราะห โอกาสหรำ อความถำีำ ทำีำ จะเกำิดและผลกระทบหรำ อความ 

รำุนแรงหากเกำิดเหตำุการณ ความเสำีำ ยง ขำ ำ้น 

หลำงัจากองค กรวำิเคราะห โอกาสทำีำ จะเกำิดและผลกระทบของความเสำีำ ยงแลว องค กรตองนำ าผลการ 

วำิเคราะหมาประเมำินระดำบัความเสำีำ ยงว าแต ละความเสำีำ ยงมำีระดำบัความเสำีำ ยงอยำ ระดำบัใดใ

น ตารางการประเมำิน ระดำบัความเสำียง ซำ ำ งระดำบัความเสำ ำียงอาจแบ งออกเป น 5 ระดำบั ไดแก  

สำ งมาก สำ ง ปานกลาง นอยและน อย มาก แทนระดำบัความเสำีำ ยงขางต นดวยเกณฑ สำีประกอบด วย สำีแดง 

สำีเหลำ อง สำีนำ้ำ าเงำิน สำีเขำียวและสำี ขาว ตามลำ าดำบั 

โดยนำ าผลจากการวำิเคราะหโอกาสหรำ อความถำีทำีำ จะเกำิดขำ ำ้นและผลจากการวำิเคราะหผลกระ

ทบมา ประเมำินระดบัความเสำีำ ยงดงัตวัอย างดงันำีำ้ 
 

 

5 การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 

การกำ าหนดแผนจำดัการความเสำีำ ยงจะมำีการนำ าเสนอแผนจำดัการความเสำีำ ยงทำีำ จะดำ าเนำิ

นการต อทำีำ ประชำุมคณะ ผำ บรำิหาร 

เพำ ำ อพำิจารณาและขออนำุมำตัำิการจำดัสรรทรำัพยากรทำีำ จำ าเป นต องใช ดำ าเนำินการ (ถ ามำี) 

โดยในการคำดัเลำ อก แนวทาง 

ในการจำดัการความเสำีำ ยงทำีำ เหมาะสมทำีำ สำุดจะคำ านำ งถำ งความเสำีำ ยงทำีำ ยอมรำบัได 

(Risk Appetite) กำบัตนทำุนทำีำ  เกำิดขำ ำ้น เปรำียบเทำียบกำบัประโยชนทำีำ จะได รำบั 

รวมถำ งข อกฎหมายและข อกำ าหนดอำ ำ นๆ ทำีำ เกำีำ ยวของ ความรำบัผำิดชอบทำีำ  มำีต อสำงัคม 

ระดำบัความเสำีำ ยงทำีำ ยอมรำบัได  คำ อ ระดำบัความเสำีำ ยงทำีำ เทศบาลตำ าบลหว้ยหนิ ยอมรำบัได  

โดยยำงัคงให องคกร สามารถดำ าเนำินงาน และบรรลำุเปาหมายหรำ อวำตัถำุประสงค ทำีำ วางไว   

ทำ้ำงันำีำ้ ในการตำดัสำินใจเลำ อกแนวทางในการ 

จำดัการความเสำีำ ยงอาจต องคำ านำ งถำ งความเสำีำ ยงทำีำ อาจเกำิดขำ ำ้นหากไม มำี การจำดัการ 

ซำ ำ งอาจไม สมเหตำุสมผลในแงมำุม เศรษฐศาสตร เช น 

ความเสำีำ ยงทำีำ ส งผลกระทบในทางลบอย างมำีสาระสำ าคำญั แต โอกาสทำีำ จะเกำิดขำ ำ้นนอยมาก 



แนวทาง ในการจำดัการความเสำีำ ยงอาจพำิจารณาด าเนำินการเป นกรณำีๆไป 

หรำ ออาจด าเนำินการไปพร อมๆกำบัความเสำีำ ยงอำ ำ นๆ 

แนวทางการจำดัการความเสำีำ ยง 

-   การหลีกเลีย่ง   (Avoid) 

เป นการด าเนำินการเพำ ำ อหลำีกเลำีำ ยงเหตกุารณ ทำีำ ก อให เกำิดความเสำีำ ยง มำกัใช ในกรณำีทำีำ  

ความเสำีำ ยงมำีความรำุนแรงสำ ง ไม สามารถหาวำิธำีลด/ จำดัการให อยำ ในระดบั ทำีำ ยอมรำบัได  

- การลด (Reduce) เป นการจำดัหามาตรการจำดัการ เพำ ำ อลดโอกาสการเกำิดเหตุการณ ความ  

เสำีำ ยง หรำ อลด ผลกระทบทำีำ อาจเกำิดขำ ำ้น ให อย ำ ในระดำบัทำีำ ยอมรำบัได เช น 

การเตรำียมแพทยฉำุกเฉำิน (Contingency plan) 

- การยอมรบั (Accept) ความเสำีำ ยงทำีำ เหลำ อในป จจำุบำันอยำ ในระดบัทำีำ ยอมรำบัได  
โดยไม ต อง 

ด าเนำินการใดๆ เพำ ำ อลด โอกาสหรำ อผลกระทบทำีำ อาจเกำิดขำ ำ้นอำีก 

มำกัใชกำบัความเสำีำ ยงทำีำ ต นทำุนของมาตรการจำดัการสำ ง ไม คำุ มกำบัประโยชน ทำีำ ได รำบั 

6 กจิกรรมการควบคำุม (Control Activities) 

กำิจกรรมการควบคำุม คำ อ นโยบายและกระบวนการปฏำิบำตังิาน 

เพำ ำ อให มำำั นใจว าได มำีการจำดัการความเสำีำ ยงให  อยำ  ในระดำบัทำีำ สามารถยอมรำบัได 

เพำ ำ อป องกำนัไม ใหเกำิดผลกระทบต อเปาหมายขององค กร เนำ ำ องจากแตละองคกรมำี การ กำ าหนด 

วำตัถำุประสงคและเทคนำิคการนำ าไปปฏำิบำตัำิเป นของเฉพาะองคกร 

ดำงันำำ้ันกำิจกรรมการควบคำุมจำ งมำีความ แตกต างกำนั ซำ ำ งอาจ แบ งได เป น 4 ประเภท คำ อ 

1.  การควบคำุมเพำ ำ อการป องกำัน (Preventive Control) 

เป นวำิธำีการควบคำุมทำีำ กำ าหนดขำ ำ้นเพำ ำ อป องกำัน ไม ให เกำิด ความเสำีำ ยงและข อผำิดพลาดต ัง้แต แรก 

2.  การควบคำุมเพำ ำ อให ตรวจพบ (Detective Control) 

เป นวำิธำีการควบคำุมเพำ ำ อให ค นพบข อผำิดพลาดทำีำ  ได เกำิดขำ ำ้น แล ว 

3.  การควบคำุมโดยการชำีำ้แนะ (Directive Control) 

เป นวำิธำีการควบคำุมทำีำ ส งเสรำิมหรำ อกระตุ นให เกำิด ความสำ าเรำ จ ตามวำตัถำุประสงค ทำีำ ต องการ 

4.  การควบคำุมเพำ ำ อการแก ไข (Corrective Control) เป นวำิธำีการควบคำุมทกำีำ  

ำ าหนดขำ ำ้นเพำ ำ อแก ไข ข อผำิดพลาดทำีำ  เกำิดขำ ำ้น และป องกำันไม ให เกำิดซำ้ำ าอำีกในอนาคต 

ทำำ้ังนำีำ้ 

ในการดำ าเนำินกำิจกรรมการควบคำุมควรต องคำ านำ งถำ งความคำุ มค าในด านค าใช จ ายและต นทำุน กำบั 

ผลประโยชน ทำีำ คาดว าจะได รำบัด วย โดยกำิจกรรมการควบคำุมควรมำีองค ประกอบ ดงันำีำ้ 

1. วำิธำีการด าเนำินงาน (ขำำ้ันตอน,กระบวนการ) 

2. การกำ าหนดบำุคลากรภายในองค กรเพำ ำ อรำบัผำิดชอบการควบคำุมนั้น 
ซำ ำ งควรมำีความรำบัผำิดชอบ ดงันำีำ้ 

(1) 
พำิจารณาประสำิทธำิผลของการจำดัการความเสำีำ ยงทำีำ ได ดำ าเนำินการอยำ ในป จจำุบ
ำนั 

(2) 
พำิจารณาการปฏำิบำตัเิพำิำ มเตมิทำีำ จ าเป นเพำ ำ อเพำิำ มประสำิทธำิผลของการจำดัการค



วามเสำีำ ยง 

3. กำ าหนดระยะเวลาแล วเสรำ จของงาน 
7 ข อมำ ลการตดิต อสำ ำ อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเป นสำิำ งจำ าเป นส าหรำบัองค กรในการบ งชำีำ้ ประเมำิน และการจำดัการความเสำีำ ยง 

ข อมำ ล สารสนเทศทำีำ  

เกำีำ ยวข องกำบัองคกรทำำ้ังจากแหล งข อมำ ลภายในและภายนอกองค กรควรได รำบัการบำนัทำ กและสำ ำ อส

ารไป ยำังบำุคลากรในองค กรอย างเหมาะสมทำำ้ังในด านรำ ปแบบและเวลา 

เพำ ำ อให สามารถปฏำิบำตัำิงานตามหนาทำีำ และความ รำบัผำิดชอบได รวมถำ ง 

เป นการรายงานการบรำิหารจำดัการความเสำีำ ยง เพำ ำ อใหทำุกคนในองค กรไดรำบัทราบถำ งความ 

เส ยีงทีเ่กดิข และผลของการ บรหิารจดัการความเสีย่งเหล านัน้ การส อ่สารท มีีประสทิธภิาพยงัคลอบคลมุถ งการ 

สำ ำ อสารจากระดบับนลงล าง ระดบัล าง ไปสำ บน และการสำ ำ อสารระหว างหน วยงาน 

การบรำิหารความเสำีำ ยงควรใช ทำำ้ังข อมำ ลในอดีตและป จจำุบำัน ข อมำ ลในอดีตจะแสดงแนวโน มของ 

เหตำุการณและช วย คาดการณการปฏำิบำตัำิงานในอนาคต 

ส วนขอมำ ลปจจำุบำนัมำีประโยชนต อผำ บรำิหารในการพำิจารณา ความเสำีำ ยงทำีำ เกำิดขำ ำ้นใน 

กระบวนการ สายงาน หรำ อหน วยงานซำ ำ งช วยใหองค กรสามารถปรำบัเปลำ ำียนกำิจกรรมการ 

ควบคำุมตามความจำ าเป นเพำ ำ อให ความเสำีำ ยงอยำ ในระดบัทำีำ ยอมรำบัได  

8 การตดิตาม (Monitoring) 

กระบวนการบรำิหารความเสำีำ ยงทำีำ ด าเนำินการภายในเทศบาลต าบลหว้ยหนิ มำีความ 

จำ าเป นต องได รำบั การสำ ำ อสารถำ ง การประเมำินความเสำีำ ยงและการควบคำุม 

ความคำ บหน าในการบรำิหารความเสำีำ ยง การ ด แลตดิตามแนวโน ม ของความเสำีำ ยงหลำกั 

รวมถำ งการเกำิดเหตกุารณ ผำิดปกตอิย างต อเนำ ำ อง เพำ ำ อให มำัำ นใจว า 

1.  เจ าของความเสำีำ ยง (Risk Owner) มำีการตดิตาม ประเมำินสถานการณ วำิเคราะห และบรหิารความ 

เสำีำ ยงทำีำ อยำ  ภายใต ความรำบัผำิดชอบของตนอย างสมำ ำ าเสมอและเหมาะสม 

2.  ความเสำีำ ยงทำีำ มำีผลกระทบส าคำัญต อการบรรลำุวำตัถำุประสงค ขององคกร 
ได รำบัรายงานถำ งความ 

คำ บหนาในการ บรำิหารความเสำีำ ยง 

และแนวโน มของความเสำีำ ยงต อผำ บรำิหารทำีำ รำบัผำิดชอบและคณะอนำุกรรมการ 

บรำิหารความเสำีำ ยง 

3.  ระบบการควบคำุมภายในทำีำ วางไว มำีความเพำียงพอเหมาะสม มำีประสำิทธำิผล 

และมำีการนำ ามาปฏำิบำตั ิใชจรำิง เพำ ำ อ ป องกำนัหรำ อลดความเสำีำ ยงทำีำ อาจเกำิดขำ ำ้น 

รวมทำำ้ังมำีการปรำบัปรำุงแกไขการควบคำุมภายในอยำ เสมอเพำ ำ อให 

สอดคลองกำบัสถานการณ หรำ อความเสำีำ ยงทำีำ เปลำีำ ยนไป 

เจ าหน าทำีำ ทำีำ รำบัผำิดชอบความเสำีำ ยงรายงานสถานะความเสำีำ ยง รวมถำ งกระบวนการ 

บรำิหารความเสำีำ ยงใหหำวัหนาได ทราบ และนำ าความเสำีำ ยงเข าเสนอในทำีำ ประชำุมผำ บรำิหาร 

เพำ ำ อ ทราบ/พำิจารณาต อไป 



 



รายงานผลตามแผนบรหิารการจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน ประจำ าปงบประมาณ 2564 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง ป ญหาอำุปสรรค 

การปฎำิบำตังิานในหน าทำีำ 
ของนำกั ทรพัยากรบุคคล 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อใหการปฏำิบตัิงานในหนาทำี
ำ ของ บำุคลากรมำีความรวดเรำ ว 
ถำ กต อง  เป น 
ประโยชน ต อพนำกังานในองคกร 
ทกุคน 

งานล าช าไม ตรงตาม 
วำตัถำุประสงค 

- 
ส งเจ าหน าทำีำ ผำ ปฎำิบำตังิานเข ารำบัการฝ กอบร
ม 

2 2 น้อย  

การปฎำิบำตังิานในหน าทำี
ำ ของ 
นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อใหการปฎำิบตัิงานในหน
าทำีำ  
ตรวจสอบภายในมีประสทิธภิาพ 

- การวางแผน 
ตรวจสอบยงัไม  
ครอบคลำุม 

- 
ส งเจ าหน าทำีำ ผำ ปฎำิบำตังิานเข ารำบัการฝ กอบร
ม 
- เจ าหน าทำีำ ผำ ปฏำิบำตังิานศำ กษา 
ระเบำียบ กฎหมาย 
หนำงัสำ อสำำั งการอยำ เสมอ 

2 2 น้อย  

การจดัประชาคม 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อให ประชาชนมำีส วนร วมในการ 
จำดัทำ าแผนพำฒันาท องถำิำ น 
เพำ ำ อให 
เป นไปตามระเบำียบ มท. ว าด วยการ 
จำดัทำ าแผนพำฒันาฯ 

- การจดัประชาคมยงั 
ไม สามารถตอบสนอง 
ความต องการของ 
ประชาชนได ทำำ้ังหม
ด 

- 
ประชาสำัมพำนัธ การด าเนำินงานแ
ละ งบประมาณของเทศบาล 

2 1 น้อย  



การโอนและแกไขเปลำีำ ยนแป
ลงคำ า ชีแจงงบประมาณ 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อลดจำ านวนครำำ้ังในการโอ
นหรำ อ 
การแกไขเปลำ ำียนงบประมาณ 

- รายการโอนเงำิน 
และการแกไข 
เปลำีำ ยนแปลงเกำิน 
จ านวนคร ัง้ตามที ่
แบบประเมนิ 
มาตรฐานการปฏบิตั ิ
ราชการกำ าหนดไว 

- 
ด าเนำินการตามระเบำียบกระทรวงมหาดไทยว
า ด วยวำิธำีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ 
ฉบบั ที ่3 พ.ศ. 2543 
ตลอดจนระเบียบหนงัส อส ัง่ 
การทำีำ เกำีำ ยวของอำีกทำำ้ังการด าเนำินก
ารตาม นโยบายของคณะผำ บรำิหารเทศบาล 

2 2 น้อย  



 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง ป ญหาอำุปสรรค 

งานการเงำินและบำั
ญชำี 
วำตัถำุประสงค 
- เพำ ำ อใหการบรำิการรำบัเงำิน – 
จ ายเงำิน 
การจำดัทำ าฎำีกาเบำิกจ ายเงำินตาม 
งบประมาณและนอกงบประมาณการ 
บำันทำ กบญัชำี 
การเกำ บรกัษาเงำินเป นไป 
อย างถำ กต องตามระเบำียบกฎหมาย 
ช อบำงัคำบัต างๆทำีำ เกำีำ ยวข อง 
- เพ อ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ 
ปฏำิบำตังิาน 
ลดระยะเวลาและขำำ้ันตอนการเบกิ
จ ายเงำิน 

- 
การบิกจ ายไม เป นไป
ตามแผนการ 
ใช จ ายเงำิน 

1. ให หน วยงานเจ าของงบประมาณตรวจสอบ 
เอกสารก อนวางฎำีกาเบำิกจ ายให ครบถ วนใน
การ 
เบำิกจ ายรวมทำำ้ังการลงลายมำ อชำ ำ อให คร
บถ วน 
2. ให หน วยงานเจ าของงบประมาณตรวจสอบ 
หมวดและประเภทของงบประมาณก อนวาง 
ฎำีกาต อหน วยงานคลำงั 
3. ส งเสรำิมให จนท. เข ารำบัการฝ กอบรมตาม 
หลำกัสำ ตรทำีำ เกำีำ ยวของอย างสมำ ำ าเ
สมอและให  ศำ กษาหาความรำ อยำ ตลอดเวลา 

2 2 น้อย  

การด าเนำินการจำดัซำ ำ้อ
จำดัจ าง วำตัถำุประสงค 
- ปฏำิบำตัิตาม พรบ. 
จำัดซำ ำ้อจำดัจางและ 
บรำิหารพำสัดุภาครำฐั พ.ศ. 2560 
และระเบยีบกระทรวงการคลำงัว า 
ด วยการจำัดซำ ำ้อจำดัจ างและบรำิห
าร พำสัดำุภาครฐำ ั พ.ศ. 2560 
และ 
ระเบำียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย 
การรำบัเงำิน การเบำิกจ ายเงำิน 
การฝาก เงำิน 

 

- 
การด าเนำินการจำั
ด 
จ างยำงัมำีความล า
ช า 

 

1. 
มำีคำ าสำำั งแต งต ัง้เจ าหน าทำีำ รำบัผำิดชอบ
เป นลาย ลกัษณ อกัษร 
2. 
ให เจ าหน าทำีำ ผำ รำบัผำิดชอบทำ าความเข าใจแ
ละ 
ปฏำิบำตัติามระเบำียบฯและหนำงัสำ อสำำั ง
การ 

 

2 
 

2 
 

น้อย 
 



การเกำ บรำกัษาเงำินขององค กร 
ปกครองส วนทอ งถำ ำิน พ.ศ. 2547 
และทำีำ แกไ ขเพำิำ มเตมิ 

 
 
 
 

 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง ป ญหาอำุปสรรค 



 

ขาดทำีำ เกำ บพำสัดุทำี
ำ ปลอดภำยั 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อมำีทำีำ เกำ บพำสัดุหรำ อเ
อกสารทำีำ  
เกำีำ ยวข องกำบัการจำดัหาพำสัดุ
หรำ อ 
เอกสารอย างอำ ำ นให ปลอดภำยั 
ค นหา ง าย 

- 
สถานทำีำ เกำ บพำสั
ดุ 
ขาดความปลอดภำยั 
และขาดความเป น 
ระเบำียบทำ าให  
เสำียเวลาในการค นห
า เอกสาร ในคราวที ่
หน วยรบัตรวจและใน 
เวลาทำีำ ต องการนำ า 
เอกสารมาประกอบ 
หลกัฐานต างๆ 

- 
จำัดมำุมหนำ ำ งของหองเกำ บของโซน
หรำ อพำ ำ้นทำีำ  ส าหรำบัเกำ บพำสัดุ 

2 2 น้อย  

งานจำดัเกำ บรายได  
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อเพำิำ มประสำิทธำิภาพในก
ารจำดัเกำ บ 
ภาษำีได อย างครบถ วนน าเชำ ำ อถำ 
อ 

- 
การจำดัเกำ บยำงัขาด 
ประสทิธภิาพ 

- ส งเจ าหน าทำีำ ทำีำ ได รำบัมอบหมายเข ารำบัการ 
ฝกอบรมเกำีำ ยวกำบั ระเบำียบ 
กฎหมาย ทำีำ  
เกำีำ ยวข องกำบัการปฏำิบำตังิาน 
- 
ประชาสำัมพำนัธ ตามห วงเวลาการชำ าระภาษ
ำี 
และสร างความเข าใจกำบัประชาชนได ตระหนำกั 
ถำ งความส าคำญัของการชำ าระภาษำีเพำ ำ 
อเป นรายได  
ในการพำฒันาคำุณภาพชำีวำิตความเป นอยำ ข
อง 
ประชาชนทำุกคนในทองถำ ำิน 

2 2 น้อย  

ขาดทำีำ เกำ บรกัษาวำสัดุอำุปกรณ
เกำีำ ยวกำบั งานไฟฟ า 

- 
ขาดทำีำ เกำ บรำกั
ษา 

- 
จำดัทำีำ เกำ บวำสัดุอำุปกรณ ทำีำ มำีอยำ ใ
ห เป นระเบยีบ 

2 2 น้อย  



วำสัดอุำุปกรณเกำี
ำ ยวกำบั 
งานไฟฟ า 

และหมวดหมำ เพำ ำ อจะได ง ายต อการค นหาแล
ะ 
เก บรกัษา 



 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง ป ญหาอำุปสรรค 

กจิกรรมงานประมาณราคางาน ก อสร าง - งานประมาณราคา 
ขาดประสิทธภิาพ 

- 
เจ าหน าทำีำ ผำ รำบัผำิดชอบประมาณราคางา
น 
ก อสร างเข ารำบัการฝกอบรมหรำ อเกำีำ ยวกำั
บงาน ประมาณราคาก อสร างอยำ เสมอ 
เพำ ำ อศำ กษาหา 
ความรำ และพำฒันาตนเอง 
-  
เจ าหน าทำีำ ผำ รำบัผำิดชอบในส วนงานออกแ
บบ 
และประมาณราคาวำสัดกุ อสรางจากราคา 
พาณำิชย จำงัหวำดัหรำ อสำ บราคาขายจร
ำิงตาม ท องตลาด 
กรณำีทำีำ ราคาวำสัดุไม มำีในพาณำิชย 
จงัหวดัหร อส านกังบประมาณ 

2 2 น้อย  



กำิจกรรมขออนำุญาตก อสร าง 
วำตัถำุประสงค 
- เพำ ำ อใหการปฏำิบตัิงานด านการ 
ก อสร างเป นไปตามเป าหมายและ 
วำตัถำุประสงค และระเบำียบกฎหม
ายทำีำ  เกำีำ ยวข อง 

- 
มำีจำ านวนเจ าหน าทำี
ำ  
ไม เพำียงพอเมำ ำ 
อเทำียบ 
กำบัพำ ำ้นทำีำ ทำีำ 
ต องตรวจ เขต 
- ผำ ขออนำุญาต 
ก อสร างมำกัก อสร าง 
ก อนทำีำ จะมาขอ 
อนำุญาต 
- มำีการก อสร าง 
อาคารแทนบ านเก า 
โดยใช บ านเลขทำีำ เดิ
ม โดยไม มำีการขอ 
อนำุญาตก อสร าง 

- 
นายตรวจเทศบาลต าบลห้วยหนิยงัออกตรวจไม  
ท ัว่ถ ง 

2 2 น้อย  



 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง ป ญหาอำุปสรรค 

งานพำสัดแุละทะเบำียนทรำั
พย สำิน วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อใหการควบคำุมการเบำิกจ าย
และ 
การลงทะเบำียนคำุมการเบำิกจ ายพ
ำสัดุ 
ปฏำิบำตัิให ถำ กต องเป นไปตามระเบยี
บฯ 
และเป นปจจบุำนั 

- งานพำสัดแุละ 
ทะเบียนทรำัพย สำิ
นยงั 
ขาดประสิทธภิาพ 

- 
ส งเจ าหน าผำ รำบัผำิดชอบงานพำสัดุเข ารำบัก
าร 
ฝ กอบรมเกำีำ ยวกำบังานพำสัดุอย างต อเ
นำ ำ อง 
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งานสารบรรณ 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อใหการจำดัเกำ บเอกสารเป
น ระเบำียบ 
ง ายต อการค นหาและลด 
ความเสำีำ ยงจากเอกสารสำ ญหาย 

- งานสารบรรณยงั 
ขาดประสทิธภิาพ 

- 
ปรำบัปรำุงคำ าสำำั งมอบหมายงานให ชำดัเจน 
- 
ส งเจ าหน าทำีำ ทำีำ รำบัผำิดชอบเข ารำบัการฝ
กอบรม 
เกำีำ ยวกำบังานสารบรรณอย างต อเนำ ำ อง 

2 2 น้อย  

การจ ายเบำีำ้ยยำั
งชำีพ 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อใหการจ ายเบำีำ้ยยำงัชำีพผำ 
สำ งอายำุ 
ถำ กต องตามระเบียบและหนำงัสำ อ
สำำั ง การ 
เพำ ำ อให การจ ายเบำีำ้ยยำงัชำีพเป
นไป ด วยความรวดเรำ ว ไม ล าช า 

- 
การจ ายเบำีำ้ยยำงั
ชำีพ 
กรณำีโอนเขาบำญั
ชำี 
บางรายยงัมีความ 
ล าช าอยำ  

- 
การสำ ารวจตรวจสอบการมำีชำีวำิตอ
ยำ ของ ผำ สำ งอายำุทำุกเด อน 
- 
กำ าชำบัให ผำ รำบัเบำีำ้ยตรวจสอบเลขบญัชำีข
องตนว า 
เป นบำญัชำีทำีำ ใช อยำ ในป จจำุบำันและสำ ารวจ
ข อมำ ล การรำบัเบำีำ้ยทำุกคน 
- 
ขอเลขบำญัชำีส าหรำบัผำ รำบัเบำีำ้ยโดยใ

2 2 น้อย  



ห โอนเข า บำญัชำี 



 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง ป ญหาอำุปสรรค 

งานสำุขาภำิบาลและอนา
มำยั สำิำ งแวดล อม 
วำตัถำุประสงค 
- เพำ ำ อให เกำิดการควบคำุมกำิจการใน 
พำ ำ้นทำีำ ให ปฏำิบตัถิำ กต องตาม พรบ. 
การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพำ ำ อให  
ประชาชนเกำิดความปลอดภำยัใน 
สำุขภาพอนามำยัอยำ ในสำิำ งแวดล อมท
ำีำ ไม  
เกำิดมลพำิษและเหตุร องเรำียน 

การจำดัทำ าทะเบำี
ยน 
ผำ ประกอบการไม เป น 
ป จจบุำนั 

- 
ปรบัปรงุการจดัทำ าทะเบยีนผำ ประกอบการ
ให  เป นป จจบุนำ ั
- ส ารวจและข นทะเบียนประกอบการรายใหม  

2 2 น้อย  

การเฝ าระวำงัโรคติดต อ 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อปองกำนัและควบคำุมโรคติ
ดต อ ในพำ ำ้นทำีำ ตำ าบลหว้ยหนิ 
เช น โรค ไข เลำ อดออก 

มีการระบาดของโรค 
ไข เลำ อดออก 

- 
การควบคำุมอย างใกล ชำิดในการใส ทรายกำ าจำดั 
ลำ กนำ้ำ ายำุงลายอย างถำ กต องให ได ประส
ำิทธำิภาพ สำ งสำุด 
- 
การสร างจำิตส าน กแก ประชาชนในการกำ าจำั
ด ล กน ้ายุงลาย 
- ให ความรำ แก ประชาชน เรำ ำ อง 
การป องกำันและ ควบคมุโรคไข เลำ อดออก 
- 
ส งเสรำิมให ชำุมชนมำีส วนร วมในการป องกำันแ
ละ ควบคมุโรคไข เลำ อดออก 
- 
ส งเสรำิมให ชำุมชนมำีส วนร วมในการป องกำันแ
ละ ควบคมุโรค 
- รณรงค การปองกำนัและควบคมุโรค 
ทำำ้ัง ทางด านกายภาพ ชีวภาพ 

2 2 น้อย  



และเคมี 



 

ประเภทความเสำีำ ยง/วำตัถำุประสงค ป จจำยัเสำีำ ยง รายงานผลการด าเนนิการ โอกาสคงเหล อ ผลกระทบคงเหล อ ระดบัความเสีย่ง         ปญัหาอำุปสรรค 

งานรกัษาความสะอาด ป ญหาขยะตกคาง 
จำดัเกำ บไม ทำัน 
เกำิดข อ ร องเรำียน 

- 
ประชาสำัมพำนัธ ให ประชาชนในพำ ำ้นทำีำ ท
ราบและ 
จำดักำิจกรรมรณรงคการทำิำ้งขยะมำ ลฝอยแ
ละคำดั แยกขยะ 
- 
จดัเตรำียมรถบรรทำุกขยะและบคุลากรใ
ห  เพำียงพอต อความต องการ 

2 2 น้อย  

การจำัดซำ ำ้อจ
ำดัจาง 
วำตัถำุประสงค 
- 
เพำ ำ อใหการปฏำิบตัิงานจำัดซำ ำ้อ
จำดัจ าง 
ถำ กต องตามระเบียบกฎหมายแล
ะ หนงัส อส ั่งการ 

เจ าหน าทำีำ  
ผำ ปฏำิบำตังิานจะซ
ำ ำ้อจำดั 
จ างยำงัขาดความ
รำ  ความช านาญ 

- ปรบัปรำุงคำ าสำำั งมอบหมายงานให ชำดัเจน 
- 
กำ าชำบัให เจ าหน าทำีำ ผำ ปฏำิบตัิงานศำ กษาร
ะเบำียบ กฎหมายหนงัส อส ั่งการ 
- 
ส งเจ าหน าทำีำ ผำ ได รำบัมอบหมายเข ารำบัก
าร ฝกอบรม 

2 2 น้อย  

 
 
 
 

    (ลงช ่อ)  

         (นายไพบ ลย์   ธิติพิศุทธิกุ์ล)  

       นายกเทศมนตรำีต าบลหว้ยหนิ 
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