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ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด      
ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
หรือแนวทางพ้ืนฐานในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม ว่ามีศักยภาพและสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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1.หลักการและเหตุผล 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การกำกับดูแลการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินการต่าง ๆขององค์กร 
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีแนวทางเพื่อลดและป้องกันความเสียหายในการปฏิบัติงานล่วงหน้า โดยการ
วิเคราะห์ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงแล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดหรือป้องกัน เพ่ือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ 
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  โดยกระทรวงการคลังได้กำหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและ
จัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรค รวมถึงจะช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
หรือฉวยโอกาส ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารปัจจัยต่าง ๆ และควบคุมกิจกรรม กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพ่ือป้องกันแก้ไขความเสียหายให้อยู่
ระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal 
Audit) การควบคุมภายใจ (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สอดคล้องกับ
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ 
  2. เพ่ือกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีความ 
                         ต่อเนื่อง 
  3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ตระหนัก รับรู้และเห็นความสำคัญของการ 
                         บริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

3.เป้าหมายของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้  

บทที่ 1 บทนำ 
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  4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
4.ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้
องค์กรเกิดความเสียหาย  ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะช่วยให้
ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถควบคุม ดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ 
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆที่สำคัญท้ังหมด ทำให้พนักงานภายในองค์กร

มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์
ขององค์กร  และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

6.  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลม  โดยการเตรียมตัว ให้
พร้อมที ่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงด้านต่างๆ ที ่อาจเกิดขึ ้นจากภายในและภายนอกได้อย่าง
พอประมาณและมีเหตุผล 
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 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

       1.1 ที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านแหลม   
                        ลักษณะที่ตั ้งของเทศบาลตำบลบ้านแหลม  ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   ตามเส้นทางถนนพระราม 2 เชื ่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4  ถนนเพชรเกษม  ผ่านอำเภอเขาย้อย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  เป็นระยะทางประมาณ 120กิโลเมตร  
จากอำเภอเมืองเพชรบุรีสามารถเดินทางไปพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่หนึ่งจาก
อำเภอเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3176  ถนนเพชรบุรี -บ้านแหลม  ฝั่งตะวันตก ผ่าน
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม  ถึงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็น
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประมาณ 
135 กิโลเมตร สำหรับเส้นทางที่สองจากอำเภอเมืองเพชรบุรี ใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  3178  
ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม  ฝั่งตะวันออก ผ่านตำบลหนองโสน  อำเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้าน
แหลม  ถึงพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร  รวมระยะทางจากกรุงเทพมหานคร
ถึงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประมาณ 133 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองเส้นทางเป็นเส้นทางหลัก ปัจจุบันมีเส้นทาง
ลัดเข้าสู่อำเภอบ้านแหลมโดยไม่ต้องเดินทางผ่านอำเภอเขาย้อยและอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยใช้เส้นทางถนน
พระราม 2  จากกรุงเทพมหานคร  ถึงตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 35 (ทางแยกอยู่ติดกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.คลองโคน) ผ่านตำบลคลอง
โคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านตำบลยี่สาร อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่าน
ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม เข้าสู่พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นระยะทางประมาณ 29  กิโลเมตร รวม
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  ถึงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  เป็น
ระยะทางประมารประมาณ  100  กิโลเมตร ค่าพิกัดที่ตั้งเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมอยู่ที่ ละติจูด : 13.216592 
ลองติจูด : 99.976611 ที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านแหลม  
อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
       อาณาเขตของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม  
     ทิศใต ้  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม และ อบต.บางครก 
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ          อบต.บ้านแหลม และทะเลอ่าวไทย  
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อบต.บ้านแหลม และ อบต.บางครก 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
     เทศบาลตำบลบ้านแหลม   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  มีพื้นที่ 5.23 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  3,268  ไร่  มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ช่วงที่
แม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาลเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และไหลลงทะเล  ที่ปากอ่าวบ้านแหลม ใน
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ช่วงที่แม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านเขตเทศบาล  มีคลองที่แยกจากแม่น้ำเพชรบุรีอีก
จำนวน 15 สาย ได้แก่ คลองข้างวัดอุตมิงค์  คลองหลังวัดต้นสน คลองวิก คลองตลาด คลองหลังโรงพยาบาลบ้าน 
 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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แหลม คลองวัด คลองข้างปั๊มน้ำมันใหญ่กว่าวงษ์  คลองตาบัว คลองยายติก คลองโรงปูน  คลองท่าแห คลองข้าง
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม คลองข้างปั๊มน้ำมันหลักเพชร คลองข้างบ้านตาแกละและเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

     ภูมิอากาศโดยรวมของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม  มีลักษณะอบอุ่นถึงร้อน มี 3 ฤดู 
คือ ฤดูร้อนช่วงปลายเดือนมกราคมถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม  ฤดูฝนช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงช่วงต้นเดือน
ธันวาคมและฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงช่วงต้นเดือนมกราคม  เนื่องจากพื้นที่ด้านทิศตะวันออก
ตั ้งอยู ่ติดชายฝั ่งทะเลอ่าวไทย  ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลและของจังหวัดเพชรบุรี เป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงฤดูฝน 
                        จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี  ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2559  พบว่าสภาพอากาศในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีอุณหภูมิสูงสุด 38.7  
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2559 อุณหภูมิต่ำสุด  15.9  องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  26  มกราคม  
2559 และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  29.17 องศาเซลเซียส  สำหรับปริมาณน้ำฝนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ไม่ได้
มีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะพ้ืนที่ แต่มีการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี โดยในช่วงที่ผ่านมา
ของปี พ.ศ.2559 ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดวัดได้ 75.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559  
 
  1.4 ลักษณะของดิน  
                          ดินในพื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นดินในกลุ่มชุดดินที่ 12  เนื้อดิน  ดินบนเป็นดิน
เหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง(เป็นเลนเละ)ความลึกของดินลึกมาก การระบายน้ำไม่ดี 
การซาบซึมน้ำและการไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้าลักษณะดินในกลุ่มนี้เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการทำนาเกลือ
และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเป็นผลให้พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่เพาะปลูกอันเนื่อง 
จากคุณลักษณะของดินดังกล่าวข้างต้น  ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดทะเล  ทำให้น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงที่ไหล
ผ่านพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม  ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเล เป็นผลให้น้ำในแม่น้ำมีความเค็ม
จากน้ำทะเลจึงไม่เหมาะแก่การเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำเพชรบุรี  ที่มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่านอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองและไหลลง
ทะเลที่ปากอ่าวบ้านแหลมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยระยะทางของแม่น้ำเพชรบุรีที่ไหลผ่านเขต
เทศบาลตำบลบ้านแหลม มีระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร และมีคลองแยกจากแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 14 สาย  
ได้แก่  คลองท่าแห คลองตลาด  คลองวิก คลองวัด  คลองโรงปูน  คลองโรงพัก  คลองหลังโรงเรียนวัดลักษณาราม  
คลองเงิน  คลองตาบัว  คลองยายติก คลองหลังโรงเรียนวัดในกลาง  คลองหมู่ 8  คลองลาดสำพุด และคลองข้าง
ปั๊มน้ำมันใหญ่กว่าวงษ ์

 

ด้านการเมือง การปกครอง 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่
เขตการปกครองประกอบด้วย 1 ตำบล 9 หมู่บ้านคือตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 1-8 และหมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 9 เป็นเขต
การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม) 
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เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล ตามนโยบายของกรมการ
ปกครอง(เดิม)  ที่กำหนดให้เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันคิด  ร่วมกัน
ทำ  ร่วมกันแก้ไขปัญหาในรูปแบบของชุมชนย่อย  ซึ่งอาจแบ่งชุมชนตามสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน  โดยจัดให้มีแกน
นำชุมชนในรูปของคณะกรรมการชุมชน  คัดเลือกจากประชาชนในชุมชนประกอบด้วยประธานชุมชน รองประธาน  
เลขานุการและกรรมการชุมชนฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้นำและแกนกลางใน
การพัฒนาชุมชนแล้วยังต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน  รวมถึงเสนอแผนงานโครงการ  
ในกรณีที่การแก้ไขปัญหานั้นต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากเทศบาล การแบ่งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบล
บ้านแหลมได้แบ่งตามหมู่บ้านโดยแบ่งเป็น  9 ชุมชน  ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลทั้งหมดประกอบด้วย 

1. ชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา     (หมู่ท่ี 1) 
2. ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา      (หมู่ที่ 2) 
3. ชุมชนบ้านกลางสามัคคี    (หมู่ที่ 3) 
4. ชุมชนบ้านในพัฒนา        (หมู่ท่ี 4) 
5. ชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา    (หมู่ที่ 5) 
6. ชุมชนย่านซื่อพัฒนา            (หมู่ที่ 6) 
7. ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี  (หมู่ที่ 7) 
8. ชุมชนประมงเจริญพัฒนา      (หมู่ที่ 8) 
9. ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ๊วร่วมใจพัฒนา  (หมู่ที่ 10) 

ประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีจำนวนประชากร ทั้งหมด จำนวน 11,684 คน จำนวนครัวเรือน  
4,211 ครัวเรือน โดยแยกเป็นชายและหญิงตามตารางด้านล่างนี้ (ท่ีมา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้าน
แหลม  ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

เขตการปกครอง 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน /  

หลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
          หมู่ที่ 1 

หมูที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 10 

615 
657 
718 
712 
528 
579 
659 
655 
500 

701 
652 
733 
779 
552 
639 
766 
716 
523 

1,316 
1,309 
1,451 
1,491 
1,080 
1,218 
1,425 
1,371 
1,023 

440 
518 
420 
675 
327 
512 
553 
450 
316 

รวม 5,623 6,061 11,684 4,211 
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โครงสร้างส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
 

โครงสร้างกองสำนักปลัดเทศบาล 
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โครงสร้างกองคลัง 

โครงสร้างกองช่าง  
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างกองการศึกษา 
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 อำนาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่ 

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางเท้า 
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8) บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใด ๆในเขตเทศบาล 
ได้แก่ 

1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร 
6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
9) เทศพาณิชย์ 

3. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
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8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14)  การส่งเสริมกีฬา 
15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18)  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22)  การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณอ่ืน ๆ 
24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
25)  การผังเมือง 
26)  การขนส่งและการวิทศวกรรมจราจร 
27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28)  การควบคุมอาคาร 
29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ  

 กำหนด 
◆ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม  "เป็นเมืองท่ีประชาชนอยู่ดีมีสุข  อย่างย่ังยืน" 
      เทศบาลตำบลบ้านแหลม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอ้ืออำนวยและประสาน   เชื่อมโยงที่องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสวัสดิการและการ
คุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเสมอภาค  ทั้งสามารถพัฒนาตนเองเพ่ิมศักยภาพช่วยเหลือครอบครัวให้เข้มแข็ง
และชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล  ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมให้สะดวกขึ้น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคมนาคมให้สะดวก ขึ้น ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จัดการด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สร้างจิตสำนึกต่อ
ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์รณรงค์เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น มี
การต่อยอดสินค้าที่ประชาชนดำเนินการในรูปแบบของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
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ศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของท้องถิ่น จัดอบรม
ให้ความรู้ด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชน 
 

       ◆ ภารกิจ  
     - พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ความสะดวก ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาสังคม
ความยากจนและความเดือนร้อนของประชาชน 
     - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงบูรณาการ 
     - พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ชายฝั่ง และแม่น้ำ 
     - วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
     - พัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
     - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
     - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 
     - ปรับปรุงและขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

◆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 

  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ
สังคม เป ็นการกระจายความเจร ิญ และการพัฒนาเมืองและพื ้นที ่  รวมทั ้งการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนดังนั ้น แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ ่งเน้นการพัฒนาระบบ 
โครงข่ายการคมนาคม และการเชื่อมต่อ ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนและการขยายตัวของชุมชน และมุ ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในบริเวณพื้นที ่สำคัญ 
ของเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะ
ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่นมีคุณภาพมีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้าน
แหลม (พ.ศ.2561 - 2565)  จึงเน้นการพัฒนาโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน ให้
สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่    การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองในเขตเทศบาลตำบลบ้าน

แหลม ที่ประสบภาวะตื้นเขิน การลุกล้ำ การทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ในแม่น้ำลำคลองทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลอง มี
คุณภาพต่ำกระทบต่ออาชีพประมงพื้นบ้านและการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และต ้นท ุนทางเศรษฐก ิจในด ้านอาช ีพประมงพื ้นบ ้าน ด ังน ั ้น  แผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
บ้านแหลม (พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุง่เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง เพ่ือให้
มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและถูกวิธี 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
  การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม 
การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศในทุกระดับและทุกด้าน ดังนั ้น  แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม  
(พ.ศ.2561 - 2565) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างเป็น
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ธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาล 

  การวิเคราะห์องค์กร/เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  ➢สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวกับการ
ประมงทะเลซึ่งมีทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงหอย และเก็บหอยจากธรรมชาติและรับจ้างที่
เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น เป็นลูกเรือประมง รับจ้างแกะปู แกะหอย ทำปลาหมึก ทำปลาทั้งสดและแห้งและยัง
มีอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป งานบริการ รับราชการ เป็นต้น โดยที่พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม
เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของอำเภอบ้านแหลมในด้านการค้าและพาณิชยกรรม ที่จำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ที่
จำเป็นแก่การครองชีพ มโีรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อยู่บ้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกท่ี 2 จำนวน 6 โรงงาน
ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอาชีพประมงทั้งสิ้น 
  จากการที่เส้นทางถนนพระราม 2 แยกเข้าถนนคลองโคลน–บางตะบูน-บ้านแหลม เชื่อมต่อไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ  หาดเจ้าสำราญและหาดชะอำ และตัวเมืองเพชรบุรี สามารถเป็นทาง เลือกของ
นักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั่วไป ซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่ว่าจะเดินทางไปตัวเมืองเพชรบุรีหรือไปหาดเจ้าสำราญ
หรือหาดชะอำ ทุกเส้นทางต้องผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ในขณะที่พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็น
แหล่งประมงท้ังประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน แหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ในแต่ละวันจะมีผลผลิต
ที่เป็นอาหารทะเลสดถูกส่งออกไปจำหน่ายยังพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก บางส่วนก็ถูกนำมาแปรรูปเพื่อส่งขายต่อ 
แต่เนื่องจากในเขตเทศบาลไม่มีตลาดหรือสถานที่จำหน่ายอาหารทะเลเพ่ือรองรับผลผลิตในส่วนนี้จึงต้องส่งขายต่อ
บางครั้งก็ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถหาซื้ออาหารทะเลสดในพื้นที่ได้ทุกเวลา 
จะมีก็แต่เฉพาะช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นตลาดของคนในชุมชนเท่านั้น 
 

  ➢สภาพการณ์ทางสังคม 
  การรวมตัวของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมจะเป็นไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์คือ
อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี ลำคลองสายต่างๆที่เป็นสาขาแยกจากแม่น้ำเพชรบุรีและตามแนวถนนสายหลักใน
เขตเทศบาล คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนบ้านแหลมโดยกำเนิดหรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปตั้งรกรากอยู่ใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมแบบถาวร ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะเป็นแบบปฐมภูมิคือจะรู้จักกัน
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และการที่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมไม่มีสถานบันเทิง
เริงรมย์ ร้านอาหารกลางคืนมีจำนวนน้อยมากและล้วนเป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัว จึงทำให้สถิติการเกิดคดี
อาชญากรรมต่างๆค่อนข้างต่ำ 
  แต่ ณ ปัจจุบัน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพ
รับจ้างที่เกี่ยวกับอาชีพประมงจำนวนมาก และรวมกลุ่มกันอยู่อาศัยในบ้านเช่า หอพัก เป็นกลุ่มๆ ปัญหาของ
แรงงานต่างด้าวในขณะนี้คือเรื่องการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 
 

  ➢สภาพการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบกับลักษณะดิน
เค็มและน้ำทะเลท่วมถึงทำให้ไม่มีการเพาะปลูกในพื้นที่ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านพื้นที่เขตเทศบาลไปออกทะเลที่
บริเวณหมู่ 1 และหมู่ 8 และมีลำคลองธรรมชาติในเขตเทศบาลอีก 15 สาย ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีและคลอง
สายต่างๆขึ้นลงตามระดับน้ำทะเล สภาพของแม่น้ำเพชรบุรีจะมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ตลอดแนวสองฝั่งและมี
เรือประมงจอดเป็นช่วงๆ ส่วนสภาพลำคลองจะมีพื้นที่ป่าโกงกางริมสองฝั่งคลองบางสาย และมีบางคลองที่มี



แผ
นบ

ริห
าร
จดั
กา
รค
วา
มเ
สี่ย
ง  
ปร
ะจ
 าปี
งบ
ปร
ะม
าณ

 25
65

 

 
 

13 

บ้านเรือนตั้งอยู่อาศัยสองฝั่งคลองและลำคลองมีสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่พื้นที่แนวป่าโกงกางมีส่วนทำ
ให้ลำคลองแคบลง 

➢การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จะทำการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม
และวิเคราะห์องค์กรเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน โดยทำการสำรวจสภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและการบริการสาธารณะ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เทศบาล
ตำบลบ้านแหลมได้นำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  สนองตอบต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเชื่อมโยงกับการพัฒนาของอำเภอบ้านแหลม ของ
จังหวัดเพชรบุรีและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในระดับประเทศ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีหน่วยหรือ 
ขอบเขตในการวิเคราะห์จากพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยถือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์  ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ ที่อยู่นอก
เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. เป็นเมืองศูนย์กลางของอำเภอบ้านแหลม 
2. มีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงทั่วเขตเทศบาลฯ และ

เชื่อมต่อกับท้องถิ่นอ่ืนในอำเภอและจังหวัด 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุม

พื้นที่เขตเทศบาลฯ                 
4. ไม่มีครัวเรือนตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที ่ตก

เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ไม ่ม ีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื ้นท ี ่ เขต

เทศบาล 
6. มีแม่น้ำเพชรบุรีเป็นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและ เป็น

แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค  บริโภคของคนในเขต
เทศบาล 

7. เป็นแหล่งรวมผลผลิตอาหารทะเลสดและอาหารทะเล
แปรรูป 

8. ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนสายสำคัญที่
เชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม 2 ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี 

9. เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาด้านประมงพื้นบ้านและการ
แปรรูปอาหารทะเล 

1. ถนนในเขตเทศบาลฯที่เป็นถนนสายรองคับแคบและ
ถนนบางส่วนยังไม่มีท่อระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำเสีย
จากครัวเรือน ท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมก่อสร้างมาเป็น
ระยะเวลานานและขาดการบำรุงดูแลรักษาทำให้ท่อ
ระบายน้ำส่วนใหญ่มีดินเลนตกค้างและแข็งตัวอยู่ตลอด
แนวท่อเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 

2. ไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่เขตเทศบาล 
3. ไม่มีสถานที่จอดรถเพียงพอในย่านการค้า 
4.  ขาดความหลากหลายในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว 
5. แม่น้ำเพชรบุรชี่วงทีไ่หลผา่นเขตเทศบาล              

ตื้นเขินเป็นบางช่วงและมีคลองซอยแยกจำนวนมากแต่
อยู่ในภาวะตื้นเขินและการรุกลำ้ลำคลอง 

6. ไม่มีการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวมในพื้นที่เขต
เทศบาลฯ 

7. ขาดการสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านประมง 
พื้นบา้นและการแปรรูปอาหารทะเล 

8. ไม่มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
9. การรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการยังมีน้อย  
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ปัจจัยภายใน (ต่อ) 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
 

10. ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำยังมีการทิ้งขยะลง
ไปในแม่น้ำลำคลอง 

11. มีแรงงานต่างด้าวอยู่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลและทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ไม่รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในแหล่งที่อยู่อาศัย 

12. ขาดระบบบริหารจัดการขยะที ่ถ ูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

13. ป้ายบอกทางจราจรและป้ายแนะนำเส้นทางยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ในจุดสำคัญที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไป
ยังพื้นที่อื่นๆ 

14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของเทศบาล
ยังมีน้อย 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1. อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อที่สะดวกและ

มีเส้นทางสายพระราม 2 ถึงอำเภอชะอำ(เส้นทางลัดที่
ช่วยย่นระยะทาง)เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวทำให้
อำเภอบ้านแหลมเป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญสร้างโอกาสใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชองชุมชนด้านการค้าการลงทุน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

2. ในท้องถิ่นใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวถึงกันได้เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
 

1. มีประชากรแฝงทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าวและอื่นๆมา
อยู่อาศัยในเขตเทศบาลจำนวนมากอาจเป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุขในอนาคต 

2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงมีผลกระทบกับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของอาชีพประมงพื้นบ้านและข้อกำหนด
เกี ่ยวกับกฎหมายแรงงานต่างด้าวมีผลกระทบกับ
อาชีพประมงขนาดใหญ่ 

3. แม่น้ำเพชรบุรีช่วงที ่ไหลผ่านอำเภอบ้านแหลมอยู่
ในช่วงปลายน้ำจึงเป็นแหล่งรับรวมมลพิษทางน้ำทั้ง
จากต้นน้ำและจากคนในชุมชนส่งผลให้คุณภาพน้ำต่ำ
มีผลกระทบต่ออาชีพประมง 

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมี
ประชาชนในพื้นที่บางส่วนได้รับการติดเชื้อ 
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2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน  เป็นการวิเคราะห์เชิงโครงการ/กิจกรรม โดยมีหน่วยหรือ
ขอบเขตในการวิเคราะห์  คือองค์กรเทศบาลตำบลบ้านแหลม ดังนั ้นสิ ่งที ่เป็นทรัพยากรในการบริหารและ
องค์ประกอบขององค์กรเทศบาลตำบลบ้านแหลม   เช่น สภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติต่างๆ หรือสิ่งที่ปรากฏหรือมี
อยู่ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เทศบาลสามารถควบคุม กำกับดูแลได้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์   ส่วน
สิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่เทศบาลฯไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร
เทศบาลฯ ก็ตามจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 

 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารและสภาเทศบาลมีความเป็นเอกภาพ  
2.   ผู้บริหารมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ชดัเจน 

เอื้อต่อการพัฒนาเทศบาลฯโดยรวมและไม่ขัดแย้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

3.   มีระบบแผนที ่ภาษีเป็นเครื ่องมือในการบริหาร
จัดการด้านรายได้ของเทศบาลฯ 

4.   บุคลากรของเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติ 
     งานโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศอ่ืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

1.   จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละ
ด้านมีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานใน
แต่ละภารกจิ 

2.   ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น  เนื่องจากไม่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่มีการลงทุนในกิจการใหม่
เพ่ิมข้ึน 

3.   การตราเทศบัญญัติหรือข้อกำหนดที่จะบังคับใช้ 
     ในเขตเทศบาลฯ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้อง 
     กับสภาพการณ์ปัจจุบันและการบังคับใช้ไม่สมบูรณ์ 
4.   ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล 
5.   ขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 
     ต่อเนื่อง 
6.  ขาดการให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและ 
    ขาดการบูรณาการงานของแต่ละหน่วยงาน 
7.  ขาดความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ด้านการ 
    ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอที่จะ 
    ตอบสนองต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล 
8.  ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
 

 

 
ปัจจัยภายนอก 

 

โอกาส อุปสรรค 
1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาเมือง 
 
 

1. แผนชุมชนขาดความชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติ 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน

ยังไม่ทั่วถึง 
3. มีที่ดินทิ้งขยะเป็นของตนเอง แต่ตั ้งอยู่ในเขตการ

ปกครองของท้องถิ่นอ่ืน 
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1) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลบ้านแหลม ใช้หลักการบริหาร

จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางช่วยนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด 
โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความมุ่งมัน่นของผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้กำกับดูแล  แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแหลม  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 
4) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย

เสี่ยง 
5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้าน

แหลมทราบ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
1) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

2) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลบ้านแหลมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ

และอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1.  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม    ประธานกรรมการ 

  2.  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม            กรรมการ 
3.  ผู้อำนวยการกองคลัง            กรรมการ 

  4.  ผู้อำนวยการกองช่าง          กรรมการ 
  5.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
  6.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           กรรมการ 

บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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7.  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล       กรรมการ 
8.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      เลขานุการ 

            โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ  ดังนี้ 

  1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 3) กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ จึงใช้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีพ้ืนฐานสำคัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ดังนี้ 
    1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 
   2. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารท้องถิ่น 
   3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
   4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
   6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
   7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
   8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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          ➢ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  

➢การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ 

 

➢นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
   เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหาร

ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบล      
บ้านแหลมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ภารกิจ  ตามอำนาจหน้าที่  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี ่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของ
กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์  แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยให้
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
  2. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  3. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ  เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง
สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 
  5. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
  6. ให้มีการเผยแพร่  แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 

 
 

บทที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) การระบุความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  โดยต้องคำนึงถึง

ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร  หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการ ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้อง
เข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร  และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้
อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 

1. ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารจัดการ  การเปลี่ยนแปลงระบบงาน 

2. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล  การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  หรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ ภัย
ธรรมชาติ  โรคระบาด เป็นต้น 
 

 

1.ระบุ
ความเสี่ยง 

2.ประเมิน
ความเสี่ยง 

3.จัดการ
ความเสี่ยง 

4.รายงาน
และติดตาม

ผล 

5.
ประเมินผล
การบริหาร 

6.ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 
          1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)  คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง 
          2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมใน
เรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้น ๆ หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน เช่น ความเสี่ยงเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง  ความ
เสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต
ทางการเงิน เป็นต้น 
          3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เหตุการณ์ทาง
ลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ  
          4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : CR) ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่างๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร 
เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย 
          5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazardous Risk : HR) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดการด้านความปลอดภัย เช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยภายในองค์กร อาคาร หรือสถานที่ ที่จะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 
 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reportational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 

 การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Goverment)  หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ 
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม 
หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทาคต ิ

1) หลักประสิทธิผล คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
2)  หลักประสิทธิภาพ คือการบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน ใช้เทคนิคและเครื่องการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร 
3) หลักการตอบสนอง คือการให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด สร้าง

ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเป้าหมาย 
5) หลักความโปร่งใส คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
6) หลักการมีส่วนร่วม คือกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
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7) หลักการกระจายอำนาจ คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจในภารกิจ และการมอบ
อำนาจความรับผิชอบในการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจการให้บริการต่อผู้รับบริการ 

8) หลักนิติธรรม คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย0 

9) หลักความเสมอภาค คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยก ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ ฯลฯ 

10) หลักการมุ่นเน้นฉันทามติ คือ ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการแสวงหาฉันทามติหรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

 

➢ระบุความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 
 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย ู
ถนนเพชรบุรี - บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. 
12 + 600 ถึง กม. 12 + 720 หมู่ที่ 6 ตำบ้านแหลม  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทาง
สังคมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค
อุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ 
3.โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน 
4.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร โรงอาหาร
ในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท 

5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
6.โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
7.โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ 
8.โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
9.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

ยุทธศาสตร์ที่   การบริหารจัดการขยะและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและ
พ้ืนที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที ่  การพัฒนาการบริหารจัดการ 
องค์กร 
 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม 
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

1.พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้
มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทาง
เท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้าง
ถนนและพ้ืนที่สำคัญ 
 

1.มีถนนที ่ได้มาตรฐานสามารถ
เช ื ่อมต่อภายในพื ้นที ่ เทศบาล
ตำบลบ้านแหลมอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมและการขยายตัวของ
ชุมชน 
2.เม ื อ งม ี ความ เป ็นระ เบ ี ยบ
เรียบร้อยสวยงาม 
 

 ก า รพ ัฒนาและส ่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.การเสร ิมสร ้ า งและพ ัฒนา
สุขภาพของประชาชน 
3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชน
และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.คนในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
แหลมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมี
ความสุข 

  การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 1.สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ดี 
ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ 
 

 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การ 

1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
2.การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
3.การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
4 .การสร ้ า งระบบตรวจสอบ 
ต ิ ดตามและประ เม ิ นผลท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
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2) การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง โดยเป็นการกระบวนการที่จะดำเนินการหลังค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น และ
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยัง
มีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่มากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น 
เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุก
ความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและ
ประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการ
ก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่ยอมรับให้เกิดข้ึนได ้
  การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี ่ยง (degree of risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ ้นใหม่เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดมาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่ง
สามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือ
จำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ สำหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
  2.1  การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ
คะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด 
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้ 
  การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก 1  เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6  เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งปี 
3 ปานกลาง 1  ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3  ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5  ปีต่อครั้ง 

 
  การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก 
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  2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผละกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 
บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ       1 
คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนด
คำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 
 

  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มากว่า 10 ล้านบาท 
4 สูง มากกว่า 2.5  แสน – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5  แสนบาท 
2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน 
4 สูง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน 
3 ปานกลาง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
2 น้อย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1-3 ชั่วโมง 
1 น้อยมาก ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

 
  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ 
4 สูง มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน 
3 ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน 
2 น้อย มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน 
1 น้อยมาก มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน 
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  การวิเคราะห์ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด 
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

   
2.3 วิเคราะห์ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง  

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการ

จัดการความเสี่ยง 
4 สูง หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการ

จัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์ 
3 ปานกลาง หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง   

มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ 
2 น้อย หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง  มีแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
1 น้อยมาก หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก  มีแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก  และมีการกำหนดมาตรการในการ
ตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี 

 
  2.4 วิเคราะห์ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง 
    

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันที 

และไม่มีสัญญาณแจ้ง 
4 สูง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 2-3 สัปดาห์ 
3 ปานกลาง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 2-3 เดือน 
2 น้อย การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน 3-6 เดือน 
1 น้อยมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า 6 เดือน 

 
  เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง ให้นำคะแนนของการวิเคราะห์ด้านโอกาส (ข้อ 2.1) + 
ผลกระทบ (2.2) + ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (2.3) + ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (2.4) ผลรวม
ของทั้งหมดจะนำไปเทียบกับแผนภาพ Heat map ข้อ 2.5 เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
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  2.5 การประเมินระดับความเสี่ยง (DEGREE OF RISK) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น 
หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบขอความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเ คราะห์มา
ประเมินระดับความเสียงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความ
เสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับ
ความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลำดับ โดยนำผลจาก
การวิเคราะห์โอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดข้ึนและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยง 
 

การพิจารณาความเสี่ยง 
หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาส ที่จะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ 

(ความรุนแรง) (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทัง้หมดมาพิจารณา 
ความเสี่ยงตามแผนภาพ Heat map เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การจัดลำดับ ดังนี้ 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้   ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 

   5   5  10  15  20   25 
      
   4   4   8  12   16   20  
           ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
ระดับผลกระทบ  3   3   6    9  12   15 
(ความรุนแรง) 
ของความเสี่ยง  2   2   4   6    8   10     
(Impact)            ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
   1   1   2   3   4    5  

      1         2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

 

  เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงของแต่ละความ
เสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็น
อันดับแรกก่อน โดยตาราง การประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จำแนก
ระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดดังนี้ 
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ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

คะแนน 
แทนด้วย 
แถบสี 

ความหมาย 

5 (E) 
(Extreme) 

20 - 25  
สูงมาก 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที 

4 (H) 
(High) 

15 - 19  
สูง 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

3 (M) 
(Medium) 

10 – 14  
ปานกลาง 

ระดับท่ีพอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

2 (L) 
(Low) 

5 – 9  
น้อย 

ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

1 (L) 
(Least) 

1 – 4  
น้อยที่สุด 

ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีกี่
จัดการเพ่ิมเติม 

 
  เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำ
การควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 5 และระดับ 4 ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและ
นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ 1 -3 เมื่อ
พิจารณาจากระดับความเสี ่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน  
แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ความเสี่ยงในระดับ 5 
และ4 หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

3.การจัดการความเสี่ยง 
ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพ่ือนำไปสู่

การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือRisk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กร 
สามารถจะดำเนินการต่อไปได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่มี ความ
สอดคล้องกับโครงสร้าง หรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย  หลักการจัดการความเสี่ยงมี 4 แนวทาง
คือ 

3.1 การหลีกเลี ่ยง/กำจัดความเสี ่ยง  (Terminat risk) คือ ไม่ยอมรับความเสี ่ยง ไม่
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆเพราะวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
เช่น เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร ผลไม่คุ้มค่า ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย เป็นต้น 

3.2 การร่วมจัดการความเสี ่ยง  คือ การหาผู้อื ่นมาร่วมจัดการความเสี ่ยง หรือโอน  
(Transfer risk) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือ
การจ้างให้บุคคลภายนอก ดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource) 

3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของ
ความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลด
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ความเสี่ยงด้วยตนเอง เช่น การหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม  การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน  
การวางนโยบายแนวทาง  มาตรการต่าง ๆเป็นต้น 

3.4 การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) คือ การไม่ดำเนินการใดๆกับความเสี่ยง เนื่องจาก
ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง  
 4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หลังจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการ
ดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  เป้าหมายของการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า 
บรรลุวัตถุประสงค์ขอการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีการติดตามผลเป็นรายครั้ง  ปี
ละครั้ง 
 5.การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุม
ความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ
ต้องจัดให้หามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร 
 6.การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ว่า
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และเกิดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
  ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) ความเสี ่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน  สาเหตุเพราะเนื ้อหาของแผนงาน 
โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด/รัฐบาล (สอดคล้องตามหลักภาระ
รับผิดชอบ) 

2) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง  สาเหตุเพราะขาดความรับผิดชอบต่อการใช้
งบประมาณจำนวนมากให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผลกระทบ
ทางลบ (สอดคล้องตามหลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความคุ้มค่า) 

3) ความเสี่ยงด้านการสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  สาเหตุเพราะการขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ และการดำเนินการตามแผนงาน
โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง  ชอบธรรมไปยังส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  (สอดคล้อง
ตามหลักการมีส่วนร่วม  หลักความคุ้มค่า) 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต แสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที ่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ดังนั้น จึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  
ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อน
อย่างไร 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

ระดับของ
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.การบร ิหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่
เป็นเครือญาติหรือ
บ ุ คคลท ี ่ ตน เอง
ได้รับผลประโยชน์
เข้าทำงาน 

 
 

สูง 

 
 

สูง 

1.มีการประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รับสมัครและดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใส 
 

2.การรับของขวัญ/
สินบน/ส ินน้ำใจ/
การเลี้ยงรับรอง  

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบงานรับ
ผลประโยชน์อัน
นำไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้ให้ 

 
 
 

สูง 

 
 
 

สูง 

1.มีการจัดการภายในเทศบาลโดย
การจัดทำรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื ่อง
การขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 

3.การนำทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่น รถยนต์ หรือ
การนำอ ุ ป กรณ์
สำนักงานต่าง ๆมา
ใช้ส่วนตัว  

 
สูง 

 
สูง 
 

1.มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการ
ใช ้งานและการเบ ิกจ ่ ายอย ่ าง
เคร่งครัด 
2.สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

4 . เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ มี
เจตนาปิดบังข้อมูล
และการ เบ ิก เ งิ น
ราชการตามส ิทธิ
เป็นเท็จ  

เจ้าหน้าที่มีเจตนา
เบ ิกเง ินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ
เช ่น การเบิกเงิน
ค่าล ่วงเวลา  ค่า
เบ ี ้ ย เล ี ้ ย ง    ค่ า
พาหนะ ค่าที ่ พัก 
ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 

1 . ส ร ้ า ง จ ิ ตสำน ึ ก ในการ เป็ น
ข้าราชการที่ด ี
2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ 

5.การออก
ใบอนุญาตหรือการ
รับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที ่ม ีญาติ
หรือคนรู้จักมายื่น
ขอใบอนุญาต 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

1.สร้างจิตสำนึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตนให้ผู ้ปฏิบัติทำตาม
กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2 . บ ร ิ ก า รป ร ะช าชนอย ่ า ง มี
มาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อน
อย่างไร 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

ระดับของ
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.การจัดโครงการ
หรือกิจกรรม 
 

การจ ัดโครงการ
หรือกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อาจมีการแอบแฝง
ห ร ื อ เ ก ิ น ค ว า ม
จำเป็น ไม่คุ้มค่า 
 

 
 

ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 

1.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บ ุ ค ล า ก ร ท ุ ก ร ะ ด ั บ ชั้ น 
2.พิจารณาจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมที ่ประสบปัญหาหรือมี
ความจำเป็นตามลำดับก่อน-หลัง 
3.เ ป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ล ข ่ า วส าร ให้
สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 

7.การจัดซื้อจัดจ้าง เจ ้าหน ้าท ี ่พ ัสดุ/
ผู ้ปฏิบัติงานเลือก
ซื ้อร้านที ่เป็นพวก
พ้องของตนเพื่อตก
ลงผลประโยชน์กัน 

สูง สูง 1.สร้างจิตสำนึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
2. เข ้มงวดในการตรวจร ับการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด รวมถึง
การให ้ความร ู ้ความเข ้า ใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีคัดเลือก 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ปี 2565  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนน
เพชรบุรีบ้านแหลม – ฝั่ง
ตะวันออก ตั้งแต่ กม. 
12+600 ถึง กม.12+720 
หมู่ที ่6 ต.บ้านแหลม  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี
 

เพื่อให้มีช่องทางระบายน้ำ
จากผิวจราจรและครัวเรือน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย   0.25 – 0.40 เมตร ยาว 
120.00 เมตร  

200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่ได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน
จากโครงการ 

เทศบาลมรีางระบาย
น้ำท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านแหลม ด้านสาธารณภัย 
ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ และด้านการส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต ท้ังนี้
ประชาชนท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ไดร้ับความ
เดือดร้อน หรือไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ 
โดยอาจให้เป็นสิ่งของ หรือช่วย
เป็นเงิน หรือการจดับริการ
สาธารณะเพื่อไดร้ับการช่วยเหลือ
ประชาชน ในระดับพื้นท่ี ตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
 

40,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน
ตามที่ร้องขอ และ
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
เทศบาลตำบล 
บ้านแหลม 

ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ได้เบื้องต้น 

งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คัดเลือก 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ปี 2565  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีขาดโอกาสทาง
สังคมและการช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากโรคอุบตัิ
ใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ฯลฯ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลบ้านแหลมตามระเบยีบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2561 
 
 

- ช่วยเหลือประชาชนท่ีขาดโอกาส
ทางสังคมเป็นค่าปรับปรุงที่อยู่
อาศัย ค่าเครื่องอุปโภค บริโภคใน
การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จาก (COVID - 19) ในเขต
เทศบาลตำบล 
บ้านแหลมตามอำนาจหน้าท่ีของ
เทศบาล 

50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก 
(COVID - 19) ได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน 

งานสังคม
สงเคราะห ์

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการทบทวนและจัดทำ
แผนชุมชน 

-เพื่อทบทวนแผนชุมชนเดิม
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการ ณ 
ปัจจุบัน 

-จัดประชุมตัวแทนครัวเรือนใน
ชุมชนเพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนชุมชนทุกชุมชน ๆ ละ 1 ครั้ง 

15,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือนในแตล่ะ
ชุมชนที่มีตัวแทน
เข้าร่วมประชุม 

-ชุมชนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลมีแผน
ชุมชนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลดั 
เทศบาล 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีคัดเลือก 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ปี 2565  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารใน
ร้านค้าอาหาร  แผงลอย
จำหน่ายอาหารโรงอาหารใน
โรงเรียนและร้านมินมิาร์ท 

-เพื่อให้ประชาชน นักเรียน
และครู ไดร้ับประทานอาหาร
ที่สะอาดปลอดภยั 

ตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านค้า
อาหาร  แผงลอยจำหน่ายอาหาร  
โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิ
มาร์ท  ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
(SI2) เพื่อตรวจหาแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์ม จำนวน 90 ร้าน จำนวน 1 
ครั้ง 

20,000 ร้อยละของร้านค้า 
อาหาร  แผงลอย
จำหน่ายอาหาร           
โรงอาหารใน
โรงเรียนและร้าน
มินิมาร์ทในเขต
เทศบาลที่ได้รับ
การตรวจเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

-ร้านค้าอาหารแผงลอย
จำหน่ายอาหารโรง
อาหารในโรงเรียนและ
ร้านมินิมาร์ทในเขต
เทศบาลมคีวามสะอาด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร กรม
อนามัย                 
-ประชาชน  นักเรียน
และครไูดร้ับประทาน
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 
 
 

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อให้สังคมและชุมชน
ตระหนักถึงความสำคญัของ
เด็ก 
-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กกล้า
แสดงออก 
 

-จัดเวทีการแสดงออกของเด็ก 
-จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของ
เด็ก 

100,000 -ร้อยละของเด็กใน
ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

-เด็กมีโอกาสในการ
แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถของ
ตนเองให้ผู้ใหญไ่ด้เห็น
และได้รับรู ้
 
 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีคัดเลือก 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ปี 2565  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้สูงอาย ุ
 

1. เพื่อตระหนักถึง
ความสำคญัของผู้สูงอายุ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู้สูงอายสุุขภาพดี ให้เป็น
ต้นแบบในการดูแลรักษา
สุขภาพท่ีดี มีอายยุืนยาวและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
2. เพื่อแสดงออกซึ่งความ
กตัญญูกตเวทีต่อผูสู้งอายุ โดย
การรดน้ำดำหัวขอพรจาก
ผู้สูงอายุ ทั้งที่อยู่ในครอบครัว
ตนเองและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

- จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจดั
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 
- จัดการประกวดสุขภาพที่ดี 
“ผู้สูงอายุต้นแบบ” 

60,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ  

-ผู้สูงอายุตระหนักถึง
ความสำคญัของคน ที่
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  
-ประชาชนแสดง 
ออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีต่อผูสู้งอายุ 
โดยการรดน้ำดำหัวขอ
พรจากผูสู้งอายุ ทั้งที่
อยู่ในครอบครัวตนเอง
และผูสู้งอายุในเขต
เทศบาล 
 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

8 โครงการจดังานประเพณีแห่
เรือองค์ 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยและ
ของท้องถิ่นเนื่องในเทศกาล
ทอดกฐินประจำป ี

-จัดขบวนเรือแห่นำองค์กฐินไป
ถวายวัดในเขตเทศบาล 

20,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

-วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยและ
ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอด 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

9 โครงการฝึกทักษะในการ
เล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาที่หลากหลาย
ตามความชอบและความถนดั 

-จัดฝึกสอนทักษะด้านกีฬาอย่าง
น้อย 2 ชนิดกีฬาในช่วงปิดเทอมฤดู
ร้อนตามจำนวนทีม่ีผูส้นใจ 

50,000 -จัดฝึกสอน 
ทักษะด้านกีฬา 
ได้ 2ชนิดกีฬาตาม
เป้าหมาย 

-เด็กและเยาวชนหัน
มาสนใจการเล่นกีฬา
ส่งผลดีต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของ
เด็ก 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีคัดเลือก 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ปี 2565  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

10 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
เนื่องในวันลอยกระทง 
 

-จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย 
นพมาศ 
-จัดกิจกรรมประกวดกระทง
ประดิษฐ ์
-จัดสถานท่ีให้ประชาชนลอย
กระทง 
 

100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

-วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยไดร้ับ
การอนุรักษ์และสืบ
ทอด 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

11 โครงการจ้างบริการรักษา
ความสะอาดถนนและพื้นท่ี
สาธารณะ 

เพ ื ่อรองร ับภารก ิจในการ
จัดบริการ 
สาธารณะด้านการรักษาความ
สะอาดและการเก็บขนมลูฝอย 

-จ้างบริการเก็บขนมลูฝอยและทำ
ความสะอาดถนน  จำนวน  43  
อัตราต่อปี 

4,644,000 -ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลที่
ได้รับบริการเก็บ
ขยะมูลฝอย 
-ร้อยละของถนน
ในเขตเทศบาลที่
ได้รับการดูแล
รักษาความสะอาด 
 
 

เทศบาลสามารถ
จัดบริการสาธารณะ
ด้านการเก็บขนมูล
ฝอยและการรักษา
ความสะอาดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

งานรักษาความ
สะอาด 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 
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โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีคัดเลือก 

 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ปี 2565  
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สำนักงานเทศบาลตำบล 
บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านแหลม  

- เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
วาตภัยและเพื่อให้ได้แบบ
แปลนที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาสำนักงาน
เทศบาลพื ้นท ี ่รวมไม ่น ้อยกว่า 
2,093.00 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในและ
ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล
พื ้นที ่รวมไม่น้อยกว่า 1,150.00 
ตารางเมตร  
- งานทาสีผนังภายนอกอาคาร
พื ้นที ่รวมไม่น้อยกว่า1,200.00 
ตารางเมตร 
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด
LED ช้ันตามแบบกำหนด 
 

2,500,000 -ร้อยละของ
จำนวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันจาก
โครงการ 

-พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ใช้
สำนักงานเทศบาลที่ได้
มาตรฐานต่างๆรวมทั้ง
ปลอดภัยจากวาตภัย  
 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
(กองช่าง

รับผิดชอบ
ดำเนินการ) 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง 

1.พัฒนาสภาพพื้นผิวจราจรให้ได้
มาตรฐาน มีระบบระบายน้ำ ทาง
เท้า ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้าง
ถนนและพื้นที่สำคัญ 
 

1. โครงการปร ับปร ุ งซ ่อมแซม
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่
ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม 
 
- ปรับปรุงวัสดุหลังคาพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร 
 
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในและ
ภายนอก พื ้นท ี ่รวมไม ่น ้อยกว่า 
1,150.00 ตารางเมตร 
 
- งานทาสีภายนอกอาคารพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
 
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด 
LED ตามแบบกำหนด 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.ขาดบุคลากรที่มีใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ในการออกแบบและรับรอง
โครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง 
2. การบริหารระยะเวลาตามสัญญา
จ ้าง เน ื ่องจากงานบางส ่วนไม่
สามารถที่จะกระทำได้ในเวลาที่มีผู้
มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ความปลอดภยัขณะดำเนินการ 
เนื่องจากเป็นการทำงานในท่ีสูง 
รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น แรงลม หรือสภาพ
ธรรมชาติที่มผีลต่อการออกแบบ
วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ และ
สภาพความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้าง 
 
 

 
- ความเส ี ่ยงทางด้านกฎหมาย/
ระเบ ียบ , ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน 
 
  
 
 
 
 
 
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย , 
ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน/การ
ดำเนินการ 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1.การพัฒนาคนสู ่ส ังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน 
3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชน
และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 

1.โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ปัจจัยภายใน  
-งบประมาณน้อยไมเ่พียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 
-บุคลากรดา้นการประมาณราคา
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
มีไมเ่พียงพอ 
ปัจจัยภายนอก 
-สาธารณภัยที่เกดิขึ้น ได้แก่ 
อัคคีภัย วาตภยั อุทกภัย ฯลฯ เปน็
ภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจบุันทันด่วน ซึง่
ต้องรีบช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที 
 
 

-ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

2.โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ี
ขาดโอกาสทางสังคมและการ
ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับผลกระทบจากโรค
อุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
 

ปัจจัยภายใน 
-งบประมาณน้อยไมเ่พียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

1.การพัฒนาคนสู ่ส ังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน 
3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชน
และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 

3.โครงการทบทวนและจัดทำแผน
ชุมชน 

ปัจจัยภายใน 
-ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่
ครอบคลมุพื้นท่ีในชุมชน 
ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนไม่ให้ความสำคญัในการ
เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนชุมชน 
 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน/
ดำเนินงาน 

4.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยั
ด้านอาหารในรา้นค้าอาหาร แผง
ลอย จำหน่ายอาหาร โรงอาหารใน
โรงเรียนและร้านมินมิาร์ท 

ปัจจัยภายใน 

-เจ้าหน้าท่ียังไมไ่ดร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 

ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
ร้านค้าอาหารจำนวนมากปดิร้าน 
 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน/
ดำเนินงาน และด้านความปลอดภยั 

5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควดิ-19 
 

-ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
-ด้านความปลอดภัย 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.การพัฒนาคนสู ่ส ังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน 
3.การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
4.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.การสร้างอาชีพให้กับประชาชน
และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
6.การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 

6.โครงการส่งเสริมความกตัญญตูอ่
ผู้สูงอาย ุ
 

ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควดิ-19 
 

-ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
-ด้านความปลอดภัย 

7.โครงการจดังานประเพณ ี
แห่เรือองค์ 
 

ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การเกิดโรคระบาดไวรสัโคโรน่า 
2019 ทำให้การช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก 
 
 

-ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
-ด้านความปลอดภัย 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 8.โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
--ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถดา้นกีฬา 
- เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
- ภัยธรรมชาติ  
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  หรือ  
โรคโควดิ-19 

-ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
-ด้านความปลอดภัย 

9.โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควดิ-19 
-ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำทะเล
หนุน 

-ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
-ด้านความปลอดภัย 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.อนุร ักษ์ ฟื ้นฟูและป้องกันการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1.โครงการจ้างบริการรักษาความ
สะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะ 

ปัจจัยภายใน 

-คนงานประจำชุดปฏบิัติงานต่างๆ  
ได้แก่  ชุดเก็บขยะมูลฝอย  ชุด
กวาดถนน  ชุดเก็บก่ิงไม้  กำจัด
วัชพืช  ชุดลอกท่อระบายน้ำ  ชุด
กำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  
และชุดดดูสิ่งปฏิกลู  ไมส่ามารถมา
ปฏิบัติงานได ้

2.  รถบรรทุกขยะมลูฝอย  รถยนต์
บรรทุกน้ำ  รถยนตเ์ก็บกิ่งไม้  กำจัด
วัชพืช  รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกลู  เรือ
ยนต์เก็บขยะมูลฝอย  และรถแบค
โฮ  ชำรุดเสียหาย  ไมส่ามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ
 
ปัจจัยภายนอก 

1.  สภาพดินฟ้า  อากาศ 
2.  โรคภัยไข้เจ็บ/โรคระบาด 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
 การพัฒนาการบริหารจดัการ
องค์การ 

1.การสร้างองค์กรโปร่งใส 
2.การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
3.การพัฒนาเครื ่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
4.การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.โครงการปร ับปร ุ งซ ่อมแซม
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม 
 
- ปรับปรุงวสัดุหลังคาพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร 
 
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในและ
ภายนอก พื ้นที ่รวมไม่น้อยกว่า 
1,150.00 ตารางเมตร 
 
- งานทาสีภายนอกอาคารพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
 
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด 
LED ตามแบบกำหนด 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.ขาดบุคลากรที ่ม ีใบประกอบ
ว ิ ช า ช ี พ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ห รื อ
สถาปัตยกรรมในการออกแบบ
และรับรองโครงสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 
2. การบริหารระยะเวลาตามสัญญา
จ้าง เน ื ่องจากงานบางส่วนไม่
สามารถที่จะกระทำได้ในเวลาที่มี
ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ความปลอดภัยขณะดำเนนิการ 
เนื่องจากเป็นการทำงานในทีสู่ง 
รวมถึงสภาพแวดล้อมทีไ่ม่
สามารถควบคุมได้ เช่น แรงลม 
หรือสภาพธรรมชาติที่มีผลต่อการ
ออกแบบวัสดุที่ใช้ในการ
ดำเนินการ และสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้าง 
 
 

 
- ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย/
ระเบ ียบ, ความเสี่ยงด ้านการ
ปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย , 
ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน/
การดำเนินการ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความเสี่ยง 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี - 
บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ 
กม. 12 + 600 ถึง กม. 12 + 720 
หมู ่ที ่ 6 ตำบ้านแหลม อำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.ขาดบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในการ
ออกแบบและรับรองโครงสร้างที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 
 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. พื้นที่ดำเนินการได้รับการถ่ายโอนมา
จากหน่วยงานอื่น จึงไม่สามารถทราบ
ว่ามีสิ่งก่อสร้างอื่น เช่น ท่อน้ำประปา 
ระบบไฟฟ้าและสื่อสารหรือสายเคเบิล 
อยู่ใต้ผิวดินในแนวรางที่จะทำการขุด
หร ือไม ่  ซ ึ ่ งอาจจะทำให ้ เก ิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน และเป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินการของผู้รับจ้าง ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง 
2. ปัญหาการจราจร ซึ ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติภัยบนท้องถนน เนื่องจากการใช้
เครื่องจักรในขณะทำการก่อสร้าง 
 

 
สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ความเสี ่ยงทางด้าน
การปฏิบ ัต ิงาน/การ
ดำเนินการ 
 
 
 
- ความเสี ่ยงทางด้าน
การปฏิบ ัต ิงาน/การ
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
- ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย , ความเสี ่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน/การ
ดำเนินการ 
 
 
 

 
- สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ
ด้านมาปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
- มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่คาดว่า
จะมีหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในแนว
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ให้
ตรวจสอบและย ืนย ันว ่าม ีหร ือไม ่  เพื่อ
หลีกเลี ่ยงการชดใช้ค่าเส ียหาย และเป็น
ข้อมูลในการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- มีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาดำเนินการ
ให้ประชาชนทราบ เพื่อวางแผนในการใช้
เส้นทางและหลีกเลี่ยงการสัญจร บริเวณที่
ทำการก่อสร้าง 

 
ปีงบประมาณ 

2565 

 
กองช่าง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความเสี่ยง 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ชององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยภายใน 
-งบประมาณน้อยไมเ่พียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 
-บุคลากรดา้นการประมาณราคา
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนมีไม่
เพียงพอ 
ปัจจัยภายนอก 
-สาธารณภัยที่เกดิขึ้นได้แก่ อัคคีภยั 
วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นภัยที่เกดิขึ้น
โดยปัจจุบันทันด่วนซึ่งต้องรีบช่วยเหลือ
โดยฉับพลันทันที 

สูง ความเสีย่งทางด้าน
กฎหมาย/ระเบียบ 

-เตรียมบุคคลากรและอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใน
การช่วยเหลือประชาชนทันที 

ปีงบประมาณ 
2565  

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3.โครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ขาดโอกาสทางสังคมและการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัส- 
โคโรน่า (COVID-19) ฯลฯ 

ปัจจัยภายใน 
-งบประมาณน้อยไมเ่พียงพอต่อการ
บริหารจดัการ 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สูงมาก ความเสีย่งทางด้าน
กฎหมาย/ระเบียบ 

-เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลอื
ประชาชนเร่งด่วน 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานสังคม
สงเคราะห ์

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4.โครงการทบทวนและจัดทำ
แผนชุมชน 

ปัจจัยภายใน 
-ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่
ครอบคลมุพื้นท่ีในชุมชน 
ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนไม่ให้ความสำคญัในการเข้า
ร่วมประชุมการจดัทำแผนชุมชน 
 

สูง 
 

ความเสีย่งทางด้าน
การปฏิบัติงาน/การ
ดำเนินงาน 

-ขอความร่วมมือจากประธานชุมชน
ประชาสมัพันธ์โครงการ วัน เวลา และ
สถานท่ีให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 
-สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็น
ความสำคญัในการจดัทำแผนชุมชน 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานพัฒนา
ชุมชน 
สำนัก

ปลัดเทศบาล 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความเสี่ยง 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้า
อาหาร แผงลอย จำหน่าย
อาหาร โรงอาหารในโรงเรียน
และร้านมินิมาร์ท 

ปัจจัยภายใน 

-เจ้าหน้าท่ียังไมไ่ดร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 

ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรสั โคโร
นา 2019 (COVID-19) ทำให้ร้านค้า
อาหารจำนวนมากปดิร้าน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน 
และด้านความ
ปลอดภัย 

- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
- มีการป้องกันความเสีย่งในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรการ DMHTT 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล้อม 

8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) 
 

สูงมาก ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ, 
ด้านความปลอดภยั 

-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจดัซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษา TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้าง 
-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับใหม้ีการ
ตรวจสอบอยา่งละเอยีด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

9.โครงการส่งเสริมความกตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) 

สูงมาก ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ, 
ด้านความปลอดภยั 

-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจดัซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษา TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้าง 
-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับใหม้ีการ
ตรวจสอบอยา่งละเอยีด 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความเสี่ยง 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

10.โครงการจัดงานประเพณี 
แห่เรือองค์ 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID -19) 

สูงมาก ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
ด้านความปลอดภยั 

-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจดัซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษา TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้าง 
-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับใหม้ีการ
ตรวจสอบอยา่งละเอยีด 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

11.โครงการฝึกทักษะในการ
เล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
 
 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID -19) 
 

สูงมาก ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
ด้านความปลอดภยั 

-จัดพนักงานเพิ่มเตมิทดแทน 
-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจดัซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษา TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้าง 
-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับใหม้ีการ
ตรวจสอบอยา่งละเอยีด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

12.โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID -19) 
 

สูงมาก ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบยีบ 
ด้านความปลอดภยั 

-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจดัซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษา TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้าง 
-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับใหม้ีการ
ตรวจสอบอยา่งละเอยีด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความเสี่ยง 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

11.โครงการจ้างบริการรักษา
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่
สาธารณะ 

ปัจจัยภายใน 

-คนงานประจำชุดปฏบิัติงานต่างๆ  
ได้แก่ ชุดเก็บขยะมูลฝอย  ชุดกวาด
ถนน  ชุดเก็บก่ิงไม้  กำจัดวัชพืช  ชุด
ลอกท่อระบายน้ำ  ชุดกำจดัขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู  และชุดดูดสิ่งปฏิกูล  
ไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได ้

-รถบรรทุกขยะมูลฝอย  รถยนต์บรรทุก
น้ำ  รถยนต์เก็บกิ่งไม้  กำจัดวัชพืช  
รถยนต์ดดูสิ่งปฏิกลู  เรือยนต์เก็บขยะ
มูลฝอย  และรถแบคโฮ  ชำรุดเสยีหาย  
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 
ปัจจัยภายนอก 

-สภาพดินฟ้า  อากาศแปรปรวน 
-โรคภัยไข้เจ็บ/โรคระบาด 

สงู ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน/การ
ดำเนินงาน 

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
เพื่อดำเนินการแกไ้ขปัญหา 
2. ประสานงานกับชุดปฏิบัติงานตา่งๆให้
สามารถออกปฏิบัติงานได ้
และจัดพนักงานทดแทนผู้ที่ไม่ สามารถมา
ปฏิบัติงานได ้
3. จัดหารถยนตค์ันอ่ืนทดแทนคันที่ชำรุด
เสียหายใช้งานไม่ได้และจัดการซ่อมแซม
รถยนต์ที่ชำรุดเสยีหายอย่างเร่งด่วน  ให้ 
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกต ิ
4. ตรวจตราระบบการทำงานต่างๆของ
รถยนต์  และซ่อมบำรุงในเบื้องต้น  เพื่อให้
เกิดความพร้อมในการใช้งานและยืดอายุ
การใช้งานของรถยนต์ 
5.  ควบคุม  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้มีสภาพและจำนวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 
 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

งานรักษา
ความสะอาด 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล้อม 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความเสี่ยง 

(โครงการ/กิจกรรม) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม 
 
- ปรับปรุงวัสดุหลังคาพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 2,090.00 ตาราง
เมตร 
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในและ
ภายนอก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,150.00 ตารางเมตร 
- งานทาสีภายนอกอาคารพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร 
- งานติดต ั ้งโคมไฟฟ้าพร ้อม
หลอด LED ตามแบบกำหนด 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.ขาดบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในการ
ออกแบบและรับรองโครงสร้างที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 
2. การบริหารระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
เน ื ่องจากงานบางส ่วนไม ่สามารถ 
ที่จะกระทำได้ในเวลาที่มีผู ้มาปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 
 
 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ความปลอดภยัขณะดำเนินการ 
เนื่องจากเป็นการทำงานในท่ีสูง รวมถึง
สภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถควบคมุได้ 
เช่น แรงลม หรือสภาพธรรมชาตทิี่มีผล
ต่อการออกแบบวัสดุที่ใช้ในการ
ดำเนินการ และสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้าง 
 
 
 

 
สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ความเสี ่ยงทางด้าน
กฎหมาย/ระ เบ ียบ, 
ความเส ี ่ ยงด ้ านการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น / ก า ร
ดำเนินงาน 
 
 
 
 

- ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย, ความเส ี ่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน/การ
ดำเนินการ 
 

 
- สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ
ด้านมาปฏิบัติงาน  
 
 
 
- กำหนดให ้ผ ู ้ ร ับจ ้าง แสงดแผนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบในการพิจารณาในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
-  ต ้องม ีผ ู ้ ได ้ ร ับใบประกอบว ิ ชา ชีพ
วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม รับรองการ
ออกแบบและคำนวณโครงสร้างที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

กองช่าง 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพ่ือจัดการความเสี่ยงตามพฤติการณ์ที่ส่อเสี่ยงต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นความเสี่ยง 

การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แผนงาน/กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้าทำงาน 

มีการประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ร ั บสม ั ค รและด ำ เน ิ น ก า ร
คัดเลือกอย่างโปร่งใส 
 

มีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซด์ของเทศบาลเพื่อให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการ
ดำเนินงานของการคัดเลือก/
สอบเข้ามาทำงานในเทศบาล
อย่างโปร่งใส 

การปฏิบัติงานของการ
บริหารงานบุคคลมีความเที่ยง
ธรรมและโปร่งใส 

2.การรับของขวัญ/สินบน/
สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบงานรับของขวัญ/
สินบน/สินน้ำใจ/การเลี้ยง
รับรอง /ผลประโยชน์อื่นอัน
นำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ผู้ให้ 

1.มีการจัดการภายในเทศบาล
โดยการจ ัดทำรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.กำกับ ดูแล ให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ
สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 

1.ดำเนินการทางวินัยกับ
ผู้กระทำความผิดอย่าง
เคร่งครัด 

2.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก
ระดับชั้น 

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ตระหนักถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ที่
ดี 

1.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งข้ึน 

2.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น 

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสุจริต 
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ประเด็นความเสี่ยง 

การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แผนงาน/กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.การนำทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

มีการนำทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
รถยนต์ หรือการนำอุปกรณ์
สำนักงานต่าง ๆไปใช้ส่วนตัว 

1.มีการจัดทำทะเบียนควบคุม
การใช ้งานและการเบิกจ ่าย
อย่างเคร่งครัด 
2.สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับ
บุคลากร 
 

1.ดำเนินการทางวินัยกับ
ผู้กระทำความผิดอย่าง
เคร่งครัด 

2.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก
ระดับชั้นให้มีหิริโอตัปปะหรือ
ความละอายใจ 

1.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งข้ึน 

2.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น 

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสุจริต 

4.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง
ข้อมูลและการเบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ 

เจ้าหน้าที่มีเจตนาเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น 
การเบิกเงินค่าล่วงเวลา  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ 

1.สร ้างจ ิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี
2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบและการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติ
มิชอบ 

1.ดำเนินการทางวินัยกับ
ผู้กระทำความผิดอย่าง
เคร่งครัด 

2.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก
ระดับชั้นให้มีหิริโอตัปปะหรือ
ความละอายใจ 

1.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งข้ึน 

2.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น 

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสุจริต 

5.การออกใบอนุญาตหรือการ
รับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกต่อญาติ
หรือคนรู้จักกับตัวเองในการมา
ยื่นขอใบอนุญาต 

1.สร้างจิตสำนึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนให้
ผู้ปฏิบัติทำตามกฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2.บร ิการประชาชนอย ่างมี
มาตรฐานเด ียวกัน ไม ่เล ือก
ปฏิบัติ 

1.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้
บริการประชาชนทุกระดับชั้น 
อย่างเท่าเทียมกัน 

1.เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบไม่เลือกปฏิบัติ/ละ
เว้นปฏิบัติ และให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
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ประเด็นความเสี่ยง 

การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แผนงาน/กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.การจัดโครงการหรือกิจกรรม 
 

การจัดโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจมี
เจตนาทุจริตอ่ืนแอบแฝง ซ่อน
เร้น และไม่คุ้มค่า เกินความ
จำเป็น 

1.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น 
2.พิจารณาจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมที่ประสบปัญหาหรือมี
ความจำเป็นตามลำดับก่อน -
หลัง 

3.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 

ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก
ระดับชั้นให้มีหิริโอตัปปะหรือ
ความละอายใจในการกระทำ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

1.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งข้ึน 

2.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น 

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสุจริต 

7.การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติงาน
เลือกซื้อร้านที่เป็นพวกพ้องของ
ตนเพื่อตกลงผลประโยชน์กัน 

1.สร้างจิตสำนึกและตระหนัก
ในจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
2.เข้มงวดในการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม/ประชุมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

1.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งข้ึน 

2.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น 

3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสุจริต 

 



 



นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

 
  เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบล      
บ้านแหลมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ภารกิจ  ตามอำนาจหน้าที่  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ร ูปธรรมโดยย ึดถ ือการบร ิหารความเส ี ่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเน ินงานของ
กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์  แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยให้
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
  2. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  3. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ  เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับ
การบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ
เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 
  5. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
  6. ให้มีการเผยแพร่  แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือน  เมษายน  พ.ศ.2564  
       
 
        นายมานะ  ภุมรา 
       (นายมานะ  ภุมรา) 
                                                                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม 
 





การให้คะแนนความเสี่ยง 

 

ลำดับ 

 

ชื่อความเสี่ยง 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ความอ่อนไหว
ต่อความเสี่ยง 

ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยง 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาด
โอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

5 5 5 5 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5 5 5 5 
3 โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อ

ผู้สูงอายุ 
5 5 5 5 

4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ 5 5 5 5 

5 โครงการฝึกทักษะกีฬาประเภท 
ต่าง ๆ 

5 5 5 5 

6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 5 5 5 5 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน
เทศบาล ตำบลบ ้านแหลม หม ู ่ ท ี ่  7  
ตำบลบ้านแหลม 

4 5 5 5 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี - บ้านแหลม  
ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. 12+600 ถึง กม. 
12+720 หม ู ่ ที่  6 ต ำบ ้ า น แหลม  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

4 5 5 5 

9 โครงการจ้างบริการรักษาความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะ 

5 4 3 4 

10 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารในร้านค้าอาหาร                       
แผงลอยจำหน่ายอาหาร             
โรงอาหารในโรงเรียนและ            
ร้านมินิมาร์ท 

4 4 4 4 

11 โครงการทบทวนและจัดทำแผน
ชุมชน 

4 4 4 4 

12 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4 4 4 4 

 





การจดัการบริหารความเสีย่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



➢ความเส่ียง (RISK)  คือ

โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสียหาย ท าให้การ
ด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม ไม่บรรลุ 
OBJECTIVE /GOAL ขององค์กร/เทศบาล



ประเภทของความเส่ียง มี 6 ลกัษณะ
1) ด้านกลยุทธ์                (Strategic Risk)
2) ด้านการเงิน               (Financial Risk)
3) ด้านการปฏิบัตงิาน/การด าเนินงาน   (Operation Risk)
4) ด้านกฎหมาย/ระเบียบ                      (Compliance Risk)
5) ด้านความปลอดภัย                           (Hazardous Risk)
6) ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร        (Reputational Risk)



ปัจจัยเส่ียง คือ ต้นเหตุทีม่าของความเส่ียง

•ปัจจยัเสีย่งภายใน
•ปัจจยัเสีย่งภายนอก



เกณฑ์การให้คะแนนความเส่ียง ให้น าคะแนนของการวเิคราะห์

ด้านโอกาส (ข้อ 2.1) + ผลกระทบ (2.2) + ความอ่อนไหวต่อ
ความเส่ียง (2.3) + ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของความเส่ียง (2.4) 

= ผลรวมของทั้งหมด    น าไปเทยีบคะแนนกบั

แผนภาพ Heat map 

หน้า 2 หน้า 2-3
หน้า 3

หน้า 4
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนความเสี่ยง



HEAT MAP (DEGREE OF RISK)
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        จ   ิ (Likelihood)

ระดบัผลกระทบ
(ความรุนแรง)
ของความเส่ียง
(Impact)



แผนบริหารจัดการความเส่ียง 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 2565
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จัดท าแผนบริหารความเส่ียง  เพ่ือ?

1) GOOD GOVERNMENT / 
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี(พ.ร.บ.วินัยการเงนิการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561)

2)    ลดความไม่แน่นอน
3)    เพิม่ศักยภาพและขดีความสามารถของเทศบาลสู่

OBJECTIVE/GOAL/success



การตดิตามประเมนิผล ปีละ  1 คร้ัง



ข้อมูลไฟลง์าน+เอกสาร  ลงใหใ้นระบบ
หนังสือเวียนอนิทราเน็ต โหลดและเซฟใช้งานได้

และ 

***ขอความกรุณาส่งเป็นไฟลง์านใหง้าน
วิเคราะหฯ์



“ใหทุ้กกอง ส่งงานภายใน 
วันที ่ 20 กรกฎาคม 2564

ใครมีข้อสงสัยสอบถามได้ตลอดนะคะ”



ตารางตรวจสอบรายการ (CHECK LIST) การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

กอง…………………………………………………………. 

➢ ให้แต่ละกองทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อที่ได้สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ทำเครื่องหมาย ✓หน้าหัวข้อที่มีการสร้างมาตรการ 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การบริหารงานบุคคล 
(เฉพาะสำนักปลัดเทศบาล) 

  1.มีการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร 
  2.มีการดำเนินคัดเลือกอย่างโปร่งใส 
 

การรับของขวัญ/สินบน/
สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง 
(ทุกกอง) 

  1.เมื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผลประโยชน์อันนำไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้ให้  มีการจัดรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
  2.มีการกำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 
 

การนำทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว (ทุกกอง) 

  1.มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 
  2.มีการสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับบุคลากร 
 

เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล
และเการเบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ (ทุกกอง) 

  1.มีการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 
  2.มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
 

การออกใบอนุญาตหรือการ
รับรองสิทธิ์ (ทุกกอง) 

  1.มีการสร้างจิตสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนให้ผู้ปฏิบัติทำ
ตามกฎ  ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
  2.มีการบริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

การจัดโครงการหรือกิจกรรม 
(ทุกกอง) 

  1.มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับชั้น 
  2.มีการพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ประสบปัญหาหรือ
มีความจำเป็นตามลำดับก่อน-หลัง 
  3.มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง (กองคลัง)   1.มีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.เข้มงวดในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้ความรู้เความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

ลงชื่อ..................................................... 
    (.....................................................) 

                                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกอง............................... 


