
 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ที่    687/ 2563 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
ต่อเน่ืองบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น เทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ จึงมีคำสั่งดังต่อไปน้ี 
  1.   นางธัญญมน  ศรีผ่าน  นายกเทศมนตรี   ประธานคณะทำงาน 
  2.   นายไพบูลย์  สีหพันธ์  รองนายกเทศมนตรี  คณะทำงาน 
  3.   นายประทีป  วิมลอนุพงษ์ รองนายกเทศมนตรี  คณะทำงาน 
  4.   พลเรือตรีธานินทร์ แจ่มผล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี  คณะทำงาน 
  5.   นางสาวนิศาชล ก้ิวลาดแยง รองปลัดเทศบาล   คณะทำงาน 
       รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  6.   นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข คณะทำงาน 
  7.   นายอภิวัฒน์  ศรีชมภู  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  คณะทำงาน 
       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  8.   นางรุจ ี  กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  คณะทำงาน 
       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
  9.   นางสาวจงจิต บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล  คณะทำงาน 
  10. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะทำงาน 

และเลขานุการ 
  11. นางสาวกัญญาณฐั ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คณะทำงาน 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
  
   

/ ให้คณะทำงาน.... 
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  ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี 
  1.  นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ มาแปลงเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการ
กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
  2.  วิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จ 
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 
  3.  พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ีอกำหนดวิธีการควบคุม 
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4.  ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายใน
แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ
รุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite 
และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 
  5.  กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นรายไตรมาส  
  6.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง และ
สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง 
และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
  7.  แต่งต้ังคณะทำงานย่อยเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม 
  8.  อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 
 

      ( นางธัญญมน     ศรผี่าน ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ที่    688/ 2563 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------- 

  เน่ืองจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เห็นความสำคัญใน
การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเส่ียง  
ที่ 687/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งต้ังคณะทำงานย่อยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม 
 

  ดังน้ัน เพ่ือทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนัก
ปลัดเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
  1.   นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล       ประธานคณะอนุทำงาน 
  2.   จ่าเอก สมพร ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ        คณะอนุทำงาน 
  3.   นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะอนุทำงาน 
  4.   นายสรุิยา  จิตรา  เจ้าพนักงานป้องกันฯ        คณะอนุทำงาน 
  5.   นางสาวกัญญาณฐั ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คณะอนุทำงาน 
                 และเลขานุการ 

 
 

   ให้คณะอนุทำงาน  มีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี 
  1.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ทบทวน
เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา 
  2.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 

      ( นางธัญญมน     ศรผี่าน ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ที่    689/ 2563 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------- 

  เน่ืองจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เห็นความสำคัญใน
การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเส่ียง  
ที่ 687/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งต้ังคณะทำงานย่อยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม 
 

  ดังน้ัน เพ่ือทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัด 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
  1.   นางรุจ ี  กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้        ประธานคณะอนุทำงาน 
       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
  2.   นางสุขพร  กันไทยราษฎร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ      คณะอนุทำงาน 
  3.   นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ คณะอนุทำงาน 
  4.   นางสาวสภุาพร คำสุม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ      คณะอนุทำงาน 
  5.   นางสาววสุนันท ์ ต้ังมะโนมานะ เจ้าพนักงานธุรการ        คณะอนุทำงาน 
                 และเลขานุการ 

 
 

   ให้คณะอนุทำงาน  มีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี 
  1.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ 
ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา 
  2.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 

      ( นางธัญญมน     ศรผี่าน ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 



 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ที่    690/ 2563 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------- 

  เน่ืองจากประธานคณะทำงานบริหารความเส่ียง ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เห็นความสำคัญ 
ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
ที่ 687/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งต้ังคณะทำงานย่อยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม 
 

  ดังน้ัน เพ่ือทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัด 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
  1.   นายอภิวัฒน์  ศรีชมภู  หัวหน้าฝ่ายการโยธา             ประธานคณะอนุทำงาน 
       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  2.   นายทวิช  รุ่งมิตรจรัสแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ       คณะอนุทำงาน 
  3.   นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  นายช่างโยธาชำนาญงาน       คณะอนุทำงาน 
  4.   นายวัชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน  คณะอนุทำงาน 
  5.   นายสุวินัย  ดำอ่อน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน       คณะอนุทำงาน 
  6.   นายภูวนาถ  เทียนทองสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะอนุทำงาน 
                และเลขานุการ 

 
 

   ให้คณะอนุทำงาน  มีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี 
  1.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ 
ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา 
  2.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
ในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 

      ( นางธัญญมน     ศรผี่าน ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 



 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ที่    691/ 2563 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------- 

  เน่ืองจากประธานคณะทำงานบริหารความเส่ียง ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เห็นความสำคัญ 
ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
ที่ 687/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งต้ังคณะทำงานย่อยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม 
 

  ดังน้ัน เพ่ือทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียง ของกองการศึกษา 
สังกัด เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
  1.   นางสาวนิศาชล ก้ิวลาดแยง รองปลัดเทศบาล                 ประธานคณะอนุทำงาน 
       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  2.   นางสาวธนสร โพธ์ิเอ่ียม ครู คศ. 2              คณะอนุทำงาน 
  3.   นางอาทิตยา สุดงาม  ครู คศ. 2                 คณะอนุทำงาน 
  4.   นางสิริพันธ์  ชูธรรม  ครู คศ. 2          คณะอนุทำงาน 
  5.   นายพิทักษ์  พรลดาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะอนุทำงาน 
                และเลขานุการ 

 
 

   ให้คณะอนุทำงาน  มีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี 
  1.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเส่ียงในกองการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ 
ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา 
  2.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรในกรณีที่กองการศึกษา เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 

      ( นางธัญญมน     ศรผี่าน ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 



 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ที่    692/ 2563 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  เน่ืองจากประธานคณะทำงานบริหารความเส่ียง ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เห็นความสำคัญ 
ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
ที่ 687/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งต้ังคณะทำงานย่อยเพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม 
 

  ดังน้ัน เพ่ือทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
  1.   นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ประธานคณะอนุทำงาน 
  2.   นางสาวศิรินทิพย์ สืบแต่จุ้ย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      คณะอนุทำงาน 
  3.   นางสาวจริาวรรณ สุขะวิริยะ นักวิชาการสุขาภิบาลฯ       คณะอนุทำงาน 
  4.   นางพิมพิไลย แสนโอฬารศิร ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะอนุทำงาน 
                และเลขานุการ 

 

   ให้คณะอนุทำงาน  มีอำนาจหน้าที่  ดังน้ี 
  1.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเส่ียงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา 
  2.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร  
เสนอคณะทำงานฯ 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    สั่ง   ณ   วันที ่  15   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 

      ( นางธัญญมน     ศรผี่าน ) 
            นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 


