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คณะจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ได้เสนอโครงกำรต่ำง ๆท่ี
คำดว่ำมีควำมเสี่ยงสูงขึ้นไป เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงพื้นฐำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง สร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ว่ำเทศบำลมีศักยภำพในกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ดังนั้น ในรอบ 6 เดือน ของกำรจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จึงได้มีกำรประชุมติดตำมประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ว่ำมีควำม
คืบหน้ำประกำรใด โดยเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมได้มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำร ใช้หลักกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทำงช่วยน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ไปปรับใช้เพื่อวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงขึ้นอยู่กับขนำด โครงสร้ำง และควำมสำมำรถในกำรรองรับควำมเสี่ยงของหน่วยงำน กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงกลยุทธ์ท่ีส ำคัญตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีจะช่วยให้กำรก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ ช่วยเป็นหลักประกันในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆขององค์กร 
ให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ โดยมีแนวทำงเพื่อลดและป้องกันควำมเสียหำยในกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ 
โดยกำรวิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยงว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำยขององค์กร 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงแล้วก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อลดหรือป้องกัน 
เพื่อแก้ไขควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น  ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
หมวด 4 กำรบัญชี กำรรำยงำนและกำรตรวจสอบ มำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด  โดยกระทรวงกำรคลังได้ก ำห นดหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงำนก ำหนดไว้ โดยระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีดีจะช่วย
หน่วยงำนในกำรวำงแผนและจัดกำรเหตุกำรณ์ด้ำนลบท่ีอำจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรค รวมถึงจะช่วย
หน่วยงำนในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงหรือฉวยโอกำส ได้รับประโยชน์จำกเหตุกำรณ์ด้ำนบวกท่ี
อำจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงำนสำมำรถเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล ซึ่งสำมำรถสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2564 ถึง 31 มีนำคม 2565) ได้ดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

 
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 

(ผลการด าเนินงานตามแผน) 
 

ควำมเสีย่ง 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสีย่ง
หมดไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่ง
ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

1.โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ถนน
เพชรบุรี - บ้ำน
แหลม ฝั่งตะวันตก 
ตั้งแต่ กม. 12 + 
600 ถึง กม. 12 + 
720 หมู่ที่ 6  
ต ำบ้ำนแหลม อ ำเภอ
บ้ำนแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.ขำดบุคลำกรที่ มี ใบประกอบวิชำ ชีพ
วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรมในกำรออกแบบ
และรับรองโครงสร้ำงที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. พื้นที่ด ำเนินกำรได้รับกำรถ่ำยโอนมำจำก
หน่ วยงำนอื่ น  จึ ง ไม่ สำมำรถทรำบว่ำมี
สิ่งก่อสร้ำงอื่น เช่น ท่อน้ ำประปำ ระบบไฟฟ้ำ
และสื่อสำรหรือสำยเคเบิล อยู่ใต้ผิวดินในแนว
รำงที่จะท ำกำรขุดหรือไม่ ซึ่งอำจจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน และเป็นอุปสรรค
ต่อกำรด ำ เนินกำรของผู้รับจ้ำง ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนิ นกำรให้ แล้ ว เสร็ จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดในสัญญำจ้ำง 
2. ปัญหำกำรจรำจร ซึ่งอำจท ำให้เกิดอุบัติภัย
บนท้องถนน เนื่องจำกกำรใช้เครื่องจักร
ในขณะท ำกำรก่อสร้ำง 

 
 

สูง 

 
- สรรหำบคุลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนมำปฏบิัติงำน  
- มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่คาด
ว่าจะมีหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ใน
แนวก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ให้ตรวจสอบและยืนยันว่ามีหรือไม่ 
เพื่อหลีกเลี่ยงการชดใช้ค่าเสียหาย และ
เป็นข้อมูลในการก้าหนดระยะเวลา
ด้าเนินการ 
- มี ก า รประชาสั มพั น ธ์ ร ะ ยะ เ วล า
ด้า เนินการให้ประชาชนทราบ เพื่ อ
วางแผนในการใช้เส้นทางและหลีกเลี่ยง
การสัญจร บริเวณที่ท้าการก่อสร้าง 
 

 
 
ปีงบประมำณ 

2565 

 
 

กองช่ำง 

  
 
 

(ก ำลังด ำเนินกำร) 

 
 

 

 

 

 



 

3 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผน) 

 
ควำมเสีย่ง 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำม
เสี่ยงหมด

ไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่ง
ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

2.โครงกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยภายใน 
-งบประมำณน้อยไมเ่พียงพอต่อกำรบริหำร
จัดกำร 
-บุคลำกรดำ้นกำรประมำณรำคำคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรช่วยเหลือประชำชนมีไม่เพยีงพอ 
ปัจจัยภายนอก 
-สำธำรณภัยที่เกิดขึ้นได้แก่ อัคคีภัย วำตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบัน
ทันด่วนซึ่งต้องรีบช่วยเหลือโดยฉับพลัน
ทันท ี

 
 

สูง 

 

-เตรียมบุคคลากรและอุปกรณ์ใหพ้ร้อม
ในการช่วยเหลือประชาชนทันที 

 

 
 

ด ำเนินกำร
ต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 
2565 

 
งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

  
 
 

  

3.โครงกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ที่ขำดโอกำสทำง
สังคมและกำร
ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจำกโรค
อุบัติใหม่ เช่น โรค
ไวรัส- 
โคโรน่ำ (COVID-
19) ฯลฯ 

ปัจจัยภายใน 
-งบประมำณน้อยไมเ่พียงพอต่อกำรบริหำร
จัดกำร 
ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
 

สูง
มำก 

 
 
-เตรียมควำมพร้อมในกำรช่วยเหลอื
ประชำชนเร่งด่วน 

 
 
ด ำเนินกำร
ต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 
2565 

 

งำนสังคม
สงเครำะห ์

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

  
 
 

 เกิดกำรกลำย
พันธุ์ของโค
วิด-19 เป็น 
“ไมโอครอน”
ซ่ึงท ำให้
ประชำชนติด
เช้ือมำเร่ือยๆ 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผน) 

 
ควำมเสีย่ง 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสีย่ง
หมดไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่ง
ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

4.โครงกำรทบทวน
แ ล ะ จั ด ท ำ แ ผ น
ชุมชน 
 

ปัจจัยภายใน 
-ประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม
พื้นที่ในชุมชน 
ปัจจัยภายนอก 
-ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วม
ประชุมกำรจัดท ำแผนชุมชน 
 

 
 

สูง 

-ขอควำมร่วมมือจำกประธำนชุมชน
ประชำสมัพันธ์โครงกำร วัน เวลำ และ
สถำนท่ีให้ประชำชนในพ้ืนท่ีทรำบ 
-สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชน
เห็นควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนชุมชน 
 

 
ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 
มกรำคม 
2565 

 

 
งานพัฒนา

ชุมชน 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 
 

 
 

(ใช้งบไป 
13,175 

บ.) 

  
 

 

 

5.โครงกำรเฝ้ำระวัง
ควำมปลอดภัยด้ำน
อำหำ ร ในร้ ำ นค้ ำ
อำหำร แผงลอย 
จ ำหน่ำยอำหำร โรง
อำหำรในโรงเรียน
และร้ำนมินิมำร์ท 

ปัจจัยภายใน 

-เจ้ำหน้ำท่ียังไมไ่ดร้ับกำรฉดีวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 

ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรสั โคโรนำ 
2019 (COVID-19) ท ำให้ร้ำนค้ำอำหำร
จ ำนวนมำกปิดร้ำน 
 

 
สูง 

 
- วำงแผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
- มีกำรป้องกันควำมเสีย่งในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมมำตรกำร DMHTT 

 
ปีงบประมำณ 

2565 

งำน
สุขำภิบำล
และอนำมัย
สิ่งแวดล้อม  

กอง
สำธำรณสุข

และ 
สิ่งแวดล้อม 
 

  
 
 

 
 

 

 

 



 

5 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผน) 

 
ควำมเสีย่ง 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำม
เสี่ยงหมด

ไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่งใหม่ที่
เกิดขึ้น ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

6.โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 
 

ปัจจัยภายใน 
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ล่ำช้ำและไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID -19) 
 

 
 

สูง 

 
-ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบจดัซื้อจัด

จ้ำงเพ่ิมเตมิ 
-ศึกษำ TOR และระเบยีบจัดซื้อจดั
จ้ำง 
-ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจรับใหม้ีกำร
ตรวจสอบอยำ่งละเอยีด 
 

 
 
8 มกรำคม 

2565 

 
งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กอง

กำรศึกษำ 
 

   
 
 

นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร

ประกำศให้งดจดั
งำนลักษณะ

มหกรรม  
(งดจัดงำนวันเด็ก) 

7.โครงกำรส่งเสรมิ
ควำมกตัญญูต่อ
ผู้สูงอำย ุ

 

ปัจจัยภายใน 
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ล่ำช้ำและไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID -19) 

 
สูง
มำก 

 
-ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบจดัซื้อจัด
จ้ำงเพ่ิมเตมิ 
-ศึกษำ TOR และระเบยีบจัดซื้อจดั
จ้ำง 
-ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจรับใหม้ีกำร
ตรวจสอบอยำ่งละเอยีด 
 

 
ปีงบประมำณ 

2565 

 
งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

  
 
 

  

 

 



 

6 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผน) 

 
ควำมเสีย่ง 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสีย่ง
หมดไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่ง
ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

8.โครงกำรจัดงำน
ประเพณีแห่เรือองค์ 

ปัจจัยภายใน 
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ล่ำช้ำและไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ ร ะบำดของ โ รคติ ด เ ช้ื อ ไ วรั ส 
โคโรนำ 2019 (COVID -19) 
 
 

 
 

สูง
มำก 

 
-ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบจดัซื้อจัดจ้ำง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษำ TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้ำง 
-ก ำ ชับเจ้ำหน้ำที่ ผู้ตรวจรับให้มีกำร
ตรวจสอบอย่ำงละเอียด 

 
 
ปีงบประมำณ 

2565 

 
งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กอง

กำรศึกษำ 
 

  
 
 

 
 
 

จังหวัด
เพชรบุรีจัด
อยู่ในพื้นที่สี
แดงที่ต้องมี
มำตรกำร

ควบคุมตำม
นโยบำย 

9.โครงกำรฝึกทักษะ
ในกำรเล่นกีฬำ
ประเภทต่ำงๆ 

 

ปัจจัยภายใน 
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ล่ำช้ำและไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID -19) 
 

 
สูง
มำก 

 
-จัดพนักงำนเพิ่มเตมิทดแทน 

-ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบจดัซื้อจัดจ้ำง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษำ TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้ำง 
-ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจรับใหม้ีกำร
ตรวจสอบอยำ่งละเอยีด 
 
 

 
 
ปีงบประมำณ 

2565 

 
งำนกีฬำ

และ
นันทนำกำร 

กอง
กำรศึกษำ 

  
 
 

  

 



 

7 

 
รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผน) 

 
ควำมเสีย่ง 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำม
เสี่ยงหมด

ไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่ง
ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

10.โครงกำรจัดงำน
ประเพณีลอยกระทง 

ปัจจัยภายใน 
เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ล่ำช้ำและไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ปัจจัยภายนอก 
-กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID -19) 

 
 

สูง
มำก 

 
-ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบจดัซื้อจัดจ้ำง
เพิ่มเตมิ 
-ศึกษำ TOR และระเบยีบจัดซื้อจดัจ้ำง 
-ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจรับใหม้ีกำร
ตรวจสอบอยำ่งละเอยีด 

 
 
ปีงบประมำณ 

2565 

 
งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
กอง

กำรศึกษำ 

  
 

 
 
 

จังหวัด
เพชรบุรีจัด
อยู่ในพื้นที่สี
แดงที่ต้องมี
มำตรกำร

ควบคุมตำม
นโยบำย 

11.โครงกำรจ้ ำ ง
บริกำรรักษำควำม
สะ อ ำด ถนน แ ล ะ
พื้นที่สำธำรณะ 

ปัจจัยภายใน 

-คนงำนประจ ำชุดปฏิบัติงำนต่ำงๆ  ได้แก่ 
ชุดเก็บขยะมูลฝอย  ชุดกวำดถนน  ชุดเก็บ
กิ่งไม้  ก ำจัดวัชพืช  ชุดลอกท่อระบำยน้ ำ  
ชุดก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และชุด
ดูดสิ่งปฏิกูล  ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ 
-รถบรรทุกขยะมูลฝอย  รถยนต์บรรทุกน้ ำ  
รถยนต์เก็บกิ่งไม้  ก ำจัดวัชพืช  รถยนต์ดูด
สิ่งปฏิกูล  เรือยนต์เก็บขยะมูลฝอย  และรถ
แบคโฮ  ช ำรุดเสียหำย  ไม่สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 
ปัจจัยภายนอก 

-สภำพดินฟ้ำ  อำกำศแปรปรวน 
-โรคภัยไข้เจ็บ/โรคระบำด 

 
สูง 

1. ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและประสำนงำนกับผู้
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก  เพือ่
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
2. ประสำนงำนกับชุดปฏิบัติงำนต่ำงๆให้
สำมำรถออกปฏบิัติงำนได้ 
และจัดพนักงำนทดแทนผู้ที่ไม่ สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได ้
3. จัดหำรถยนต์คันอื่นทดแทนคันที่ช ำรดุ
เสียหำยใช้งำนไม่ได้และจัดกำรซ่อมแซม
รถยนต์ที่ช ำรุดเสียหำยอย่ำงเร่งด่วน  ให้ 
สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ตำมปกต ิ
4. ตรวจตรำระบบกำรท ำงำนตำ่งๆของรถยนต์  
และซ่อมบ ำรุงในเบื้องต้น  เพื่อให้เกิดควำม
พร้อมในกำรใช้งำนและยืดอำยุกำรใช้งำนของ
รถยนต ์
5.  ควบคุม  ดูแลรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
สภำพและจ ำนวนเพียงพอตอ่กำรใช้งำน 
 

 
ด ำเนินกำร
ต่อเนื่อง
ตลอดป ี

ปีงบประมำณ 
2565 

 
งำนรักษำ

ควำม
สะอำด 
กอง

สำธำรณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 

 
 
 
 

  



 

8 

 
รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผน) 

 
ควำมเสีย่ง 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่ง/แนวทำงแก้ไข 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสีย่ง
หมดไป 

ควำมเสีย่งคงเหลืออยู ่ ควำมเสีย่ง
ใหม่ท่ี
เกิดขึ้น 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด ้

12.โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลบ้ ำน
แหลม หมู่ที่ 7 ต ำบล
บ้ำนแหลม 
- ปรับปรุงวัสดุ
หลังคำพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่ำ 
2,090.00 ตรม. 
ปรับปรุงฝ้ำเพดำน
ภำยในและภำยนอก 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 
1,150.00 ตรม. 
- งำนทำสีภำยนอก
อำคำรพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่ำ 1,200 
ตรม. 
- งำนติดตั้งโคม
ไฟฟ้ำพร้อมหลอด 
LED ตำมแบบ
ก ำหนด 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1.ขำดบุคลำกรที่ มี ใบประกอบวิชำ ชีพ
วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรมในกำรออกแบบ
และรับรองโครงสร้ำงที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
2. กำรบริหำรระยะเวลำตำมสัญญำจ้ ำง 
เ นื่ อ ง จ ำ ก ง ำ น บ ำ ง ส่ ว น ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ 
ที่จะกระท ำได้ในเวลำที่มีผู้มำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- ควำมปลอดภยัขณะด ำเนินกำร เนื่องจำก
เป็นกำรท ำงำนในท่ีสูง รวมถึงสภำพแวดล้อม
ที่ไม่สำมำรถควบคมุได้ เช่น แรงลม หรือ
สภำพธรรมชำติที่มผีลต่อกำรออกแบบวัสดุที่
ใช้ในกำรด ำเนินกำร และสภำพควำมมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้ำง 
 

 
 

สูง 

 
- สรรหำบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนมำปฏิบัติงำน  
- ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำง แสดงแผนกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบในกำรพิจำรณำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- ต้ อ งมี ผู้ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ชำ ชีพ
วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรม รับรองกำร
ออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงที่ใช้ใน
กำรก่อสร้ำง 
 

 
 
ปีงบประมำณ 

2565 

 
 

กองช่าง 

  
 
 

 
 

 

 



 

9 

 

 

 

ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ไมใ่ช้งบประมาณ) 

ประเด็นความเสี่ยง 

การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แผนงาน/กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 

ผลที่ได้รับ 

1.กำรบริหำรงำนบุคคล มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติ
หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้ำท ำงำน 

มีกำรประชำสัมพันธ์/ประกำศ
รั บ ส มั ค ร แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร
คัดเลือกอย่ำงโปร่งใส 
 

มีกำรประกำศ/ประชำสัมพันธ์
ทำงเว็บไซด์ของเทศบำลเพื่อให้
ประชำชนเข้ำมำตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของกำรคัดเลือก/
สอบเข้ำมำท ำงำนในเทศบำล
อย่ำงโปร่งใส 

กำรปฏิบัติงำนของกำร
บริหำรงำนบุคคลมีควำมเที่ยง
ธรรมและโปร่งใส 

2.กำรรับของขวัญ/สินบน/
สินน้ ำใจ/กำรเลี้ยงรับรอง  

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่
รับผิดชอบงำนรับของขวัญ/
สินบน/สินน้ ำใจ/กำรเลี้ยง
รับรอง /ผลประโยชน์อื่นอัน
น ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ผู้ให้ 

1.มีกำรจัดกำรภำยในเทศบำล
โดยกำรจัดท ำรำยงำนเสนอ
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
2.ก ำกับ ดูแล ให้บุคลำกร
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องกำรขอรับ
สินน้ ำใจอย่ำงเคร่งครัด 

1.ด ำเนินกำรทำงวินัยกับ
ผู้กระท ำควำมผิดอย่ำง
เคร่งครัด 

2.ปลูกจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลำกรทุก
ระดับชั้น 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
ตระหนักถึงกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่
ดี 

1.บุคลำกรมีวินัยมำกยิ่งขึ้น 

2.บุคลำกรมีจิตส ำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมำกยิ่งขึ้น 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ควำมสุจริต 
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ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ไมใ่ช้งบประมาณ) 

ประเด็นความเสี่ยง 

การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แผนงาน/กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 

ผลที่ได้รับ 

3.กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำร
มำใช้ในเรื่องส่วนตัว 

มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำร
มำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น 
รถยนต์ หรือกำรน ำอุปกรณ์
ส ำนักงำนต่ำง ๆไปใช้ส่วนตัว 

1.มีกำรจัดท ำทะเบียนควบคุม
กำรใช้งำนและกำรเบิกจ่ำย
อย่ำงเคร่งครัด 
2.สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้กับ
บุคลำกร 
 

1.ด ำเนินกำรทำงวินัยกับ
ผู้กระท ำควำมผิดอย่ำง
เคร่งครัด 

2.ปลูกจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลำกรทุก
ระดับชั้นให้มีหิริโอตัปปะหรือ
ควำมละอำยใจ 

1.บุคลำกรมีวินัยมำกยิ่งขึ้น 

2.บุคลำกรมีจิตส ำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมำกยิ่งขึ้น 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ควำมสุจริต 

4.เจ้ำหน้ำที่มีเจตนำปิดบัง
ข้อมูลและกำรเบิกเงินรำชกำร
ตำมสิทธิเป็นเท็จ 

เจ้ำหน้ำที่มีเจตนำเบิกเงิน
รำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จเช่น 
กำรเบิกเงินค่ำล่วงเวลำ  ค่ำ
เบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก 
ค่ำเช่ำบ้ำน ฯลฯ 

1.สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี
2.เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในระเบียบและกำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติ
มิชอบ 

1.ด ำเนินกำรทำงวินัยกับ
ผู้กระท ำควำมผิดอย่ำง
เคร่งครัด 

2.ปลูกจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลำกรทุก
ระดับชั้นให้มีหิริโอตัปปะหรือ
ควำมละอำยใจ 

1.บุคลำกรมีวินัยมำกยิ่งขึ้น 

2.บุคลำกรมีจิตส ำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมำกยิ่งขึ้น 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ควำมสุจริต 

5.กำรออกใบอนุญำตหรือกำร
รับรองสิทธิ์ 

หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่
อ ำนวยควำมสะดวกต่อญำติ
หรือคนรู้จักกับตัวเองในกำรมำ
ยื่นขอใบอนุญำต 

1.สร้ำงจิตส ำนึกใน
จรรยำบรรณวิชำชีพของตนให้
ผู้ปฏิบัติท ำตำมกฎ ระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด 
2.บริกำรประชำชนอย่ำงมี
มำตรฐำนเดียวกัน ไม่ เลือก
ปฏิบัติ 

1.ปลูกจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้
บริกำรประชำชนทุกระดับชั้น 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

1.เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
รับผิดชอบไม่เลือกปฏิบัติ/ละ
เว้นปฏิบัติ และให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ไมใ่ช้งบประมาณ) 

ประเด็นความเสี่ยง 

การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แผนงาน/กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 

ผลที่ได้รับ 

6.กำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรม 
 

กำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นอำจมี
เจตนำทุจริตอ่ืนแอบแฝง ซ่อน
เร้น และไม่คุ้มค่ำ เกินควำม
จ ำเป็น 

1.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคลำกรทุกระดับชั้น 
2.พิจำรณำจัดท ำโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ประสบปัญหำหรือมี
ควำมจ ำเป็นตำมล ำดับก่อน -
หลัง 

3.เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้
สำธำรณชนรับทรำบโดยทั่วกัน 
 

ปลูกจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรม 
คุณธรรมให้กับบุคลำกรทุก
ระดับชั้นให้มีหิริโอตัปปะหรือ
ควำมละอำยใจในกำรกระท ำ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

1.บุคลำกรมีวินัยมำกยิ่งขึ้น 

2.บุคลำกรมีจิตส ำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมำกยิ่งขึ้น 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ควำมสุจริต 

7.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติงำน
เลือกซื้อร้ำนที่เป็นพวกพ้องของ
ตนเพื่อตกลงผลประโยชน์กัน 

1.สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนัก
ในจรรยำบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงำน 
2.เข้มงวดในกำรตรวจรับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
รวมถึงกำรให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
 

จัดกิจกรรม/ประชุมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนและ
ปลูกฝังจิตส ำนึกกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

1.บุคลำกรมีวินัยมำกยิ่งขึ้น 

2.บุคลำกรมีจิตส ำนึกและมี
จริยธรรมคุณธรรมมำกยิ่งขึ้น 

3.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ควำมสุจริต 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง งบประมาณตั้งไว้ (บาท) ใช้จ่ายงบประมาณไป (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบรุี - บ้ำนแหลม ฝั่ง
ตะวันตก ตั้งแต่ กม. 12 + 600 ถึง กม. 12 + 720 หมู่ที่ 6 ต ำบำ้นแหลม อ ำเภอ
บ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
200,000 

 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้สรุปยอด 

 
กองช่ำง 

2.โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรต่อเนื่องตลอดปี   
ยังไม่ได้สรุปยอด 

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
ส ำนักปลดัเทศบำล 

3.โครงกำรช่วยเหลือประชำชนท่ีขำดโอกำสทำงสังคมและกำรช่วยเหลือผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจำกโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรสั-โคโรน่ำ (COVID-19) ฯลฯ 

50,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรต่อเนื่องตลอดปี   
ยังไม่ได้สรุปยอด 

งำนสังคมสงเครำะห ์
ส ำนักปลดัเทศบำล 

4.โครงกำรทบทวนและจัดท ำแผนชุมชน 15,000 (เสร็จแล้ว) 13,175 งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักปลัดเทศบำล 
5.โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรในร้ำนค้ำอำหำร แผงลอย 
จ ำหน่ำยอำหำร โรงอำหำรในโรงเรียนและร้ำนมินมิำร์ท 

20,000 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ยังไม่ได้สรุปยอด 

งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
6.โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ 100,000 ยกเลิกโครงกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ 
7.โครงกำรส่งเสรมิควำมกตัญญตูอ่ผู้สูงอำย ุ 60,000 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ 
8.โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เรือองค์ 20,000 ยกเลิกโครงกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ 
9.โครงกำรฝึกทักษะในกำรเล่นกฬีำประเภทต่ำงๆ 50,000 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร 

กองกำรศึกษำ 
10.โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 100,000 ยกเลิกโครงกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ 
11.โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดถนนและพื้นท่ีสำธำรณะ 4,644,000 ด ำเนินกำรต่อเนื่องตลอดปี   

ยังไม่ได้สรุปยอด 
งำนรักษำควำมสะอำด 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12.โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ต ำบล
บ้ำนแหลม 

2,500,000 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร กองช่ำง 
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ตำมประกำศเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม เรื่อง ประกำศกำรใช้แผนบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 14 กันยำยน 
2564 คณะผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง และทบทวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง พบว่ำ เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม มี
ควำมเสี่ยงตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยคัดจำก
โครงกำรท่ีมีควำมเสี่ยงสูง จ ำนวน 12 โครงกำร และได้ด ำเนินงำนตำมำตรกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงแล้ว สำมำรถสรุปตำมตำรำงผลกำรด ำเนินงำนแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการที่ความเสี่ยงหมดไป มีจ ำนวน 2 โครงกำร คือ  
1.1) โครงกำรทบทวนและจัดท ำแผนชุมชน (ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว) 
1.2) โครงกำรจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดถนนและพื้นที่สำธำรณะ 

2) โครงการที่ความเสี่ยงคงเหลืออยู่แต่ยังสามารถควบคุมได้ มีจ ำนวน 7 
โครงกำรมีดังต่อไปนี้ 
2.1) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี - บ้ำนแหลม 
ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. 12 + 600 ถึง กม. 12 + 720 หมู่ท่ี 6 ต ำบ้ำนแหลม 
อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
2.2) โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.3) โครงกำรช่วยเหลือประชำชนท่ีขำดโอกำสทำงสังคมและกำรช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจำกโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัส-โคโรน่ำ (COVID-19) ฯลฯ 
2.4) โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในร้ำนค้ำอำหำร แผงลอย 
จ ำหน่ำยอำหำร โรงอำหำรในโรงเรียนและร้ำนมินิมำร์ท 
2.5) โครงกำรส่งเสริมควำมกตัญญูต่อผู้สูงอำยุ 
2.6) โครงกำรฝึกทักษะในกำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ 
2.7) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม หมู่ท่ี 7 
ต ำบลบ้ำนแหลม  

  3) โครงที่มีความเสี่ยงแล้วควบคุมไม่ได้ มี จ ำนวน 3 โครงกำร ดังต่อไปนี้ 
  3.1) โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  
  3.2) โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เรือองค์ 
  3.3) โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง  


