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ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางปลา 
 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของชุมชน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  เทศบาลต าบลบางปลา  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๔  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  
มีเนื้อที่ประมาณ  ๕.๖๒๘  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  
ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร 

 มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ที่  ๑  ต าบลบ้านเกาะ 
 -  ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ที่  ๓  และหมู่ท่ี  ๗  ต าบลท่าทราย 
 -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่  ๖  ต าบลนาดี 
 -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ าท่าจีน 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลบางปลา  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร  มีพ้ืนที่รวมประมาณ  5.628  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าท่าจีนไหล
ผ่าน  เป็นพื้นที่ท่ีมีคลอง จ านวน 3 สาย  มีสภาพชลประทานค่อนข้างดี  โดยมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลัก 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   เทศบาลต าบลบางปลา  อยู่ในภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีลักษณะ
อากาศแบบฝนเมืองร้อน  มีความชื้นในอากาศสูง  ท าให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื้น  ขณะเดียวกันอากาศในฤดูร้อน
ก็ไม่รุนแรงมากนัก  เนื่องจากความชื้นจากลมทะเล  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  ดังนี้ 
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   - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
   - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ซึ่งเป็นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
   - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยในเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิ
ต่ าสุด  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 

   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  ประมาณ 28-29 องศาเซลเซียส  โดยมี
อุณหภูมิต่ าสุด 19-21 องศาเซลเซียส  และมีอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 32-34 องศาเซลเซียส 

  1.4 ลักษณะของดิน  
 พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางปลาส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียด  
ระบายน้ าได้ดีปานกลาง   

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  
    เทศบาลต าบลบางปลา  แบ่งเขตการปกครองเป็น  1 หมู่บ้าน  ซึ่งมีจ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านใหม่  ชุมชนบ้านเลียบ  ชุมชนบ้านใต้วัด  ชุมชนบ้านสวนรังสี  ชุมชนบ้านจัดสรร  และชุมชนเศรษฐกิจ 

  2.2 การเลือกตั้ง  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น        การ
ประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  การประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ฯลฯ  
    จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2562)  
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี   5,330   คน  
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี   5,104   คน 
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี   4,960   คน 

 3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
    จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลาตามทะเบียนราษฎร (ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ.2563) 

พ.ศ. จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

2559 2,861 2,923 5,784 1,411  
2560 2,873 2,976 5,849 1,445  
2561 3,019 3,142 6,161 ๑,460  
2562 3,236 3,425 6,661 1,621  
2563 3,345 3,558 6,903 1,942  
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลาตามช่วงอายุ  (ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ.2563) 

ช่วงอาย ุ
จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อายุต่ ากว่า  ๑  ปี 45 51 96 
อาย ุ ๑ – ๕  ปี 228 214 442 

อาย ุ ๖ – ๑๙  ปี 559 582 1,141 
อาย ุ ๒๐ – ๕๙  ปี 2,097 2,176 4,273 
อาย ุ ๖0 ปีขึ้นไป 314 403 717 

 4. สภาพทางสังคม   

  4.1 การศึกษา  
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม  ร้อยละ 99  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ 6-14 ปี  ร้อยละ 100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า  ร้อยละ 99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนวัดบางปลา 

การศึกษา  (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) 

สังกัด สพฐ. เทศบาลต าบลบางปลา 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    เทศบาลต าบลบางปลา  
      - จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
      - จ านวนนักเรยีน  
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
      - จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
      - จ านวนักเรียน 
3. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นทีเ่ทศบาล
ต าบลบางปลา 
      2.1 โรงเรียนวัดบางปลา 
      2.2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป. 1 – ป. 6 
ม. 1 – ม. 6 

 
1 แห่ง 
5 คน 
50 คน 
 
12 คน 
366 คน 

4.2 สาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางปลา   จ านวน   1   แห่ง   
          (อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข) 
    -  สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน   1   แห่ง  
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน   2   แห่ง  
    -  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน    จ านวน  38  คน 
   นอกจากนี้  ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลา มีอัตราสุขอนามัย อัตราการมีส้วม
ราดน้ าใช้ เป็น 100 % 
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  4.3 อาชญากรรม 
    ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  อยู่ในความดูแลของ  สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
และเขตเทศบาลมีนายต ารวจมาอยู่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันจ านวน  ๑  นาย  คอยสอดส่องดูแลอ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ 
    เทศบาลต าบลบางปลาไม่มีเหตุอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งเทศบาลต าบลบางปลาก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า 
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบางปลา
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  มีป้ายบอกทางลูกศรบอกทาง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

  4.4 ยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลบางปลา  จากการประชุมประชาคมเพ่ือค้นหาผู้ค้า  
ผู้เสพยาเสพติด  ตามแนวทางของเทศบาลต าบลบางปลา   ประกอบกับที่ทางสภ.อ.เมืองสมุทรสาครได้แจ้งให้ทราบนั้น
พบว่า  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยมาก   และยังไม่พบผู้ค้า  
เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  และประชาชนทีช่่วยกันสอดส่องดูแลมาโดยตลอด  รวมทั้งยังมีแนวทางป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  ซ่ึงการแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลบางปลาสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที ่ ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่  
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    เทศบาลต าบลบางปลา ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้  
    1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
    2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
    3. ตั้งโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่างๆ เช่น  
           ด้านสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข   
    4. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน เช่น โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
    ทางบก  
    เทศบาลต าบลบางปลา มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ส าคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4  
( ถนนเพชรเกษม ) เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ถนน
เศรษฐกิจ 1) เริ่มต้นจากแยกถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 25 ผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา มุ่งสู่ที่ว่าการ
อ าเภอกระทุ่มแบน ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3310 
    - ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) 
    - ถนนเศรษฐกิจ 1 
    - ถนนเศราฐกิจ 1 - บางปลา 
    - ถนนศรีเมือง – คลองคร ุ
    - ถนนสายสวนส้ม – ยกกระบัตร 
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    ทางน้ า มีแม่น้ าท่าจีนเป็นสายหลัก และคลองซอยแยกออกไปตามพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ  

    การเดินทางโดย รถยนต์โดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาลและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง มีดังนี้ 
      รถประจ าทาง     เส้นทางเดินรถ 
   รถโดยสารประจ าทาง สาย 972  เดินทางจากแม่กลองถึงตลาดหมอชิต 2 
   รถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด สาย 402   เดินทางจากสมุทรสาครถึงนครปฐม 

    ประชาชนส่วนใหญ่โดยสารรถสองแถวเข้ามายังเทศบาลต าบลบางปลา ซึ่งมีให้บริการประมาณ  
30 คัน โดยเฉลี่ยออกประมาณ 10 – 15 นาที / คัน ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว 

    โครงข่ายถนนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
    • ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และพ้ืนที่ข้างเคียง เช่น ถนน
พระราม 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งจะแบ่งพ้ืนที่เขตเทศบาลออกเป็นส่วนๆ โดยถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
จะมาบรรจบกับถนนสายดังกล่าวทั้งสิ้น สภาพการจราจรในเขตเทศบาลจะข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในถนนสายหลัก 
    • เทศบาล ยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลทางหลวงชนบท ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 1 
สาย คือ ถนนเศรษฐกิจ 1 – บางปลา ซึ่งเทศบาลได้มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางหลวงชนบทที่ได้รับ
การถ่ายโอนอีกด้วย 

  5.2 การไฟฟ้า  
    การให้บริการด้านไฟฟ้าของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา อยู่ในความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร ซึ่งได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการ โดยเทศบาลจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเอง  และปัจจุบัน
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

  5.3 การประปา 
    การให้บริการด้านการประปาของประชาชนอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค 
สมุทรสาคร ซึ่งการให้บริการครอบคลุมพื้นที่เทศบาลต าบลบางปลา เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน 
  5.4 โทรศัพท์  
    ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา มีชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาคร ตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นชุมสายโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการครอบคลุมเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    การบริการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาครให้บริการรับ-ส่ง
จดหมายและพัสดุภัณฑ์ 

  6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าเกษตร 
  6.2 การประมง  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าการประมง 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าการปศุสัตว์ 
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  6.4 การบริการ  
    - โรงแรม  จ านวน  -  แห่ง 
    - โรงภาพยนตร์ จ านวน  -  แห่ง 
    - ร้านอาหาร (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มต า ฯลฯ) จ านวน 30 ร้าน 
    - ร้านเสริมสวย จ านวน 20 แห่ง 
    - ร้านเกมอินเตอร์เน็ต จ านวน 4 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ที่น่าสนใจ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

     - วัดบางปลา  
     - วัดป่าชัยรังสี   

  6.6 อุตสาหกรรม  
    ด้านอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ท ารายได้เข้าสู่เทศบาลต าบลบางปลามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีการประกอบ
กิจการหลากหลายประเภทปะปนกันไป เช่น การผลิตอาหารแปรรูป , อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องบรรจุภัณฑ์, 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมหัตถกรรม – เครื่องใช้ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
    ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ เช่น การขาดแรงงานจึงท าให้ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มี
ประชากรแฝงไม่น้อยกว่า 10,000 คน ซึ่งอพยพมาจากต่างจังหวัด และบางส่วนเป็นคนต่างชาติ เพ่ือรับจ้างตาม
โรงงานอุตสาหกรรม 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - ปั้มน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง 
    - ร้านรับซื้อของเก่า จ านวน 5 แห่ง 
    - อู่ซ่อมรถ จ านวน 3 แห่ง 
    - ร้านขายของช า จ านวน 72 แห่ง 
    - ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 2 แห่ง 
    - ตลาดสด จ านวน 1 แห่ง 
    - ไม่มีธนาคาร มีตู้ ATM จ านวน 5 แห่ง 
    - กองทนุหมู่บ้าน จ านวน 1 กองทุน 

  6.8 แรงงาน  
    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีอาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป  เนื่องจากพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลต าบลบางปลา มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า  ประชากรที่มี
อายุ 15-60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 95  รวมทั้งมีแรงงานต่างด้าว และประชาชนที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางปลา 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน ดังต่อไปนี้ 
    1. วัด มีจ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
       - วัดบางปลา  
        - วัดป่าชัยรังสี 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    ประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ตั้งแต่เดิม  รวมถึงวันส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่นอ่ืนอีก  เช่น  
ประเพณีสลากภัตร  การบวชนาค  การท าบุญตักบาตร  การร าผีมอญ  การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ประเพณี
ท้องถิ่นชาวรามัญ  เป็นต้น 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาไม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ภาษาถิ่น มีภาษาพูด 1 ภาษา คือ ภาษาไทยกลาง 

  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

  8.1  น้ า 
    เขตเทศบาลต าบลบางปลา มีแหล่งน้ าที่ใช้ทั้งในการบริโภค และอุปโภค ดังนี้ 
    1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       • แม่น้ า 1 สาย คือ แม่น้ าท่าจีน 
       • คลอง 3 สาย คือ 
      1. คลองสี่วาพาสวัสดิ์  
      2. คลองต าหรุ  
      3. คลองนางเซี้ยะ 
  8.2  ป่าไม้  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปล ไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขา  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปล ไม่มีภูเขา 
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๑.๑ บทน า 
 
 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่  

(๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)         
(2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)         
(3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)      
(4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  

  
        ompliance Risk       trategic Risk  
 
 
 
 
 
 
 
         perational Risk inancial Risk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลต าบลบางปลาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและ         
การควบคุมภายใน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกล่าว พบว่ามีความไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุกหน่วยงาน  
จึงท าให้ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดของแต่ละหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ เทศบาลต าบลบางปลาจึงได้ปรับปรุงแนวทาง การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา ซ่ึงด าเนนิการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ระบุและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตังิาน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน 
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และป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจ าเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
น าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการ
ด าเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพ่ือบรรลุเป้าหมายของเทศบาลต าบลบางปลา ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่
ประชาชน ได้อย่างทัว่ถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 
(๑) เพ่ือให้ระบบงานของเทศบาลต าบลบางปลา สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ   

การบริหารราชการ  
(๒) เพ่ือให้เทศบาลต าบลบางปลา ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือ

ป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคล
และองค์กร ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  

(๓) เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลบางปลา 
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๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลาเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สรุปส าระส าคัญ 
๑ รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น  
ผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลงั พ.ศ.2561 

มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2562 

พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ก าหนดเป้าหมายของการบริหารราชการ ได้แก่ เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น    
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

5 พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 

มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไป  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ      
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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๑.๔ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา                                                       

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา ดังนี้  

 1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลบางปลาในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดล าดับความส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ     
ท าให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน      
จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 

   ๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ
ตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลบางปลาหรือเป็นการก าหนด
กลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลท าให้เทศบาลต าบลบางปลา ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลบางปลาได ้

    ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจาก
ระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบท าให้ผลการ
ปฏิบัติงาน/การด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลบางปลา เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 

    ๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากจากกระบวนการ
บริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลต าบลบางปลา 

  ๒.  ให้เทศบาลต าบลบางปลา ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลาทุกคน มีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การก ากับดูแลของคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลบางปลา 

 ๓.  ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลบางปลา และผู้บังคับบัญชาตาม   
สายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

 ๔.  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยง เพ่ือปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา ทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของเทศบาลต าบลบางปลา 
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๑.๕  กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา  

ผู้ก ากับดูแล/คณะกรรมการ 
(นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา) 
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แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of Risk 
Management) 

ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยง
ทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน “ปัญหา”  จาก 
“ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม  
  
 
 หมายถึง  เหตุการณ์ที่ มีความไม่แน่นอนซึ่ งหากเกิดขึ้ นจะมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กร
จึงควรด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพ่ิม คุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้
โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อีกด้วย 
 
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน    
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลให้มี 
การจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้    
 ๑. การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 ๒. การควบคุมภายใน   
 ๓. การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGETS 
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๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
  
 หมายถึง  การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และ
บุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล
กระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น
ในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่
บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและ             
มีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)     
 หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม
ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่     
 1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ
ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ กับองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ในการบริหารองค์กร    
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ ระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึง
การมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและ หากเกิดขึ้น
จริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง    
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง     
 พ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขององค์กร ควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติของ
องค์กร เพ่ือให้องคก์รสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 
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๒. ๒ การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน  โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้อง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญ
เปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต  

 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด  “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ หน่วยงานของ
รัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒๐๑๓  ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด  ประเมินและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  

 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้     
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจน
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ     
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการรายงานทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 
หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ    
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เ กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
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๒. ๓ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 
 หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบภายใน
จะเป็นผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน  
  การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ เกิดการปรับปรุงการควบคุมและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติงานมักคิดว่ามีการ
ควบคุมท่ีมีอยู่อาจท าให้เกิดการละเลยในบางส่วนที่ต้องควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในจะมีวิธีการตรวจสอบว่าการควบคุมที่
ปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยผลการตรวจสอบจะออกมาในรูปแบบ
การจัดท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบด้วยสิ่งที่ตรวจพบ 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะหากเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากที่ปฏิบัติอยู่ 
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๒.๔ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุก
หน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กร
สู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ได้แก่ 
 
  สภาพแวดล้อม  การก าหนดวัตถุประสงค ์
  ภายในองค์กร  และเป้าหมาย 
 
 
การติดตามและประเมินผล  การระบุเหตุการณ์  
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสาร  การประเมินความเสี่ยง  
 
 
 กิจกรรมควบคุม  การตอบสนอง 
     ความเสี่ยง 
 
   
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พ้ืนฐานที่ส าคัญของกรอบ การบริหาร

จัดการความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง  
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและ  

แผนยุทธศาสตร์  
๓. การระบุเหตุการณ์  การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  

ที่ก าหนดไว้  
๔. การประเมินความเสี่ยง  พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง  ก าหนดการจัดการความเสี่ยง  
๖. กิจกรรมควบคุม  พิจารณาถึงการควบคุมเพ่ิมเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุนและ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรน าวิธีการจัดการความเสี่ยงไป ปฏิบัติ
และติดตามเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่า
ได้มีการจัดการความเสี่ยง  

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและ เข้าใจใน
นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

๘. การติดตามและประเมินผล  ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
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(๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 

 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น    
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มี
ความชัดเจน ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณา
เพ่ือให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณา
ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)    
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะ

ยอมรับได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับ ที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

 (๑.๒) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process)    
  องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความ

สอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจ
อยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงก็ได้ 

 (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร    
  องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
และตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของ   
ความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ 
ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหาร จัดการ      
ความเสี่ยงขององค์กร 

 
 (๒) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) 
 
 การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหาร จัดการ 
ความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อยเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต การด าเนินงานในแต่ละระดับและสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้ เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะ
บรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน    
 การก าหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก าหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและ
เป้าหมายตามนโยบายนายก(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
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(3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
 การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   

    แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุปัจจัยเสี่ยง จ าแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ .  
 (๓.๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงระดับ
โครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของผู้จัดโครงการ
ในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและ
จัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงและ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการรายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 
 (๓.๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร หรือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง
และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถ
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใดเพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ หรือต้องบูรณาการการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้การระบุปัจจัยเสี่ยง
จะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน
ย่อย และการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับโครงการเพื่อให้เป็นภาพความเสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 
 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น  การส ารวจในปัจจุบัน
หรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้ง
แบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ 
Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและ
บุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร  (Risk register) และประเมิน
ความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป 
 การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้
เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับ
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร 
กระบวนการท างาน การด าเนินนโยบายและกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กร
และระบบการบริหารงาน ประสบการณ์ท างาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะ
การแข่งขัน  สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ 
กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และการเมือง เป็น
ต้น 
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(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) . 
    หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพ่ือจัดระดับโอกาสหรือ
ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน าเหตุการณ์ความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถ่ีหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้
เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง     
 การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดย
พิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และประเมิน
ระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood) 
 

ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน ๑ – ๕  
  

 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
 น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
  
  
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
 
 การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวน
นิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดข้ึน จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความ
เสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสหรือความ 
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(Likelihood) 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง (Impact) 

ระดับความเสี่ยง 
(Level of Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง A 3 1 3 x 1 = 3 
ปัจจัยเสี่ยง B 3 3 3 x 3 = 9 
ปัจจัยเสี่ยง C 4 4 4 x 4 = 16 
ปัจจัยเสี่ยง D 4 5 4 x 5 = 20 
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 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)  
 
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
  ๑ (น้อยมาก) ๒ ๓ ๔ ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 
(Impact) 

๕ (สูงมาก)    ความเสี่ยง D  
๔    ความเสี่ยง C  
๓   ความเสี่ยง B   
๒      

๑(น้อยมาก)   ความเสี่ยง A   
 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึง
ระดับความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน ความหมาย 

สูงมาก 17 - 25 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐) 

สูง 10 - 16 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖) 

ปานกลาง 5 - 9 
ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยังระดับ
ที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 9) 

น้อย 3 - 4 
ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ก าหนด 
(ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓) 

น้อยมาก 1 - 2 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 
  ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่  โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
 การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ โดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/
มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้เหมาะสม กล่าวคือ 
การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่
ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 (๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม  
    (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)    
   เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจาก
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย   
   - กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
การท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น   
   - กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน 
การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น     
 
  (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)    
   เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้าง
บุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 
 
 (๕.๒) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก 
  กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)    
  กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่
ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณสูง 
อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้าน
อ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
 
 (๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)    
  เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุม
ความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 
  (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง    
  กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การ
เลือกกลยุทธ์ต้องค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช้ 
 หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบ
เดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณถนนเทศบาลซอย 7, 9 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

วัตถุประสงค์  เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ถนน
สัญจรให้กับประชาชน 

1. ด้านการด าเนินงาน 
 
 
 
 
  
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนด 
1.2 มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเช่ียวชาญส าหรับ
งานบางประเภท 
 
 
 
3.1 งบประมาณที่ตั้งไวม้ีการ
เปลี่ยนแปลง 
3.2 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ของเทศบาลไมเ่พียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
3.3 ความผันผวนของราคาสินค้าและ
บริการ 
3.4 ปญัหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
4.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้
อย่างต่อเนื่อง 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ข้อร้องเรียน 
2.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก ให้เกิด
ความรู้และทักษะการท างานจาก อปท. ข้างเคียง 
2.1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
2.2.1 จัดประชุมแนวทางการท างานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.1 ตรวจสอบงบประมาณก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง 
3.2.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ ์
3.3.1 ตดิตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
3.3.2 เร่งรัดตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 
 
 
4.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ 
8-0001 (ถนนเทศบาลซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังสี
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยและมีทัศนียภาพ 

ที่มีความสวยงามของเกาะกลางถนนต่อผู้ใช้
ยานพาหนะ 

1. ด้านการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเช่ียวชาญส าหรับงาน
บางประเภท 
 
 
 
3.1 งบประมาณที่ตั้งไวม้ีการเปลีย่นแปลง 
3.2 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
3.3 ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ 
 
 
 
3.4 ปญัหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
4.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ข้อร้องเรียน 
2.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก ให้เกิด
ความรู้และทักษะการท างานจาก อปท. ข้างเคียง 
2.1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
2.2.1 จัดประชุมแนวทางการท างานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.1 ตรวจสอบงบประมาณก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง 
3.2.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลีย่นตามสถานการณ ์
3.3.1 ตดิตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
3.3.2 เร่งรัดตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 
 
 
4.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตรูะบายน้ า คสล. 
คลองบ้านเลยีบ พร้อมตดิตั้งระบบระบายน้ าแบบ 
Flab Gate ชุมชนบ้านใต้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมชุมชนและมรีะบบ
ระบายน้ าทีด่ี ก่อเกิดคณุภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุขยิ่งขึ้น 

1. ด้านการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเช่ียวชาญส าหรับงาน
บางประเภท 
 
 
 
3.1 งบประมาณที่ตั้งไวม้ีการเปลีย่นแปลง 
3.2 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
3.3 ความผันผวนของราคาสินค้าและ
บริการ 
 
 
3.4 ปญัหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
4.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดั
จ้างให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ข้อร้องเรียน 
2.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก ให้เกิด
ความรู้และทักษะการท างานจาก อปท. ข้างเคียง 
2.1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
2.2.1 จัดประชุมแนวทางการท างานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.1 ตรวจสอบงบประมาณก่อนการด าเนินงานทุก
ครั้ง 
3.2.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลีย่นตามสถานการณ ์
3.3.1 ตดิตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้
ปฏิบัติตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครัด 
3.3.2 เร่งรัดตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 
 
 
4.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอย
ของเทศบาลต าบลบางปลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

วัตถุประสงค์ เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิแก่ประชาชน 

1. ด้านการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
2.1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเช่ียวชาญส าหรับ
งานบางประเภท 
 
 
 
3.1 งบประมาณที่ตั้งไวม้ีการเปลีย่นแปลง 
3.2 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ของเทศบาลไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงาน 
3.3 ความผันผวนของราคาสินค้าและ
บริการ 
 
 
3.4 ปญัหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ข้อร้องเรียน 
2.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก ให้เกิด
ความรู้และทักษะการท างานจาก อปท. ข้างเคียง 
2.1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
2.2.1 จัดประชุมแนวทางการท างานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.1 ตรวจสอบงบประมาณก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง 
3.2.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลีย่นตามสถานการณ ์
3.3.1 ตดิตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
3.3.2 เร่งรัดตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 
 
 
4.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชน 
บ้านใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

วัตถุประสงค์  เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิแก่ประชาชน 

1. ด้านการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเช่ียวชาญส าหรับ
งานบางประเภท 
 
 
 
3.1 งบประมาณที่ตั้งไวม้ีการเปลีย่นแปลง 
3.2 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ของเทศบาลไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงาน 
3.3 ความผันผวนของราคาสินค้าและ
บริการ 
 
 
3.4 ปญัหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ข้อร้องเรียน 
2.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก ให้เกิด
ความรู้และทักษะการท างานจาก อปท. ข้างเคียง 
2.1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
2.2.1 จัดประชุมแนวทางการท างานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.1 ตรวจสอบงบประมาณก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง 
3.2.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลีย่นตามสถานการณ ์
3.3.1 ตดิตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
3.3.2 เร่งรัดตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 
 
 
4.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

6. โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาลต าบล
บางปลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ 

1. ด้านการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเช่ียวชาญส าหรับ
งานบางประเภท 
 
 
 
3.1 งบประมาณที่ตั้งไวม้ีการเปลีย่นแปลง 
3.2 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ของเทศบาลไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงาน 
3.3 ความผันผวนของราคาสินค้าและ
บริการ 
 
 
3.4 ปญัหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ข้อร้องเรียน 
2.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก ให้เกิด
ความรู้และทักษะการท างานจาก อปท. ข้างเคียง 
2.1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
2.2.1 จัดประชุมแนวทางการท างานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.1 ตรวจสอบงบประมาณก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง 
3.2.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลีย่นตามสถานการณ ์
3.3.1 ตดิตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
3.3.2 เร่งรัดตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 
 
 
4.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

7. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลา 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 
และผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

1. ด้านการเงิน 
 
 
 
 
2. ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
1.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   
2.1 มีกฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ 
 
 
2.1.1 ศึกษา ตดิตามสถานการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
2.1.2 ปฏิบตัิงาน/แกไ้ขตามกฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

9. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทดิไท้องค์ราชัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและปกป้อง 
และเทิดทลูสถาบัน พระมหากษัตริย ์

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

10. โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวสัดกิารสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้พิการและด้อยโอกาส 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

11. โครงการเสรมิสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวสัดกิารสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมคีรอบครัวที่อบอุ่น
เข้มแข็งมีความรักความผูกพันกันในครอบครัว 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

12. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวสัดกิารสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มสตรมีีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการกลุ่มใหม้ีความเขม้แข็ง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของกลุ่มสตรี
เทศบาลต าบลบางปลา 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เขา้ร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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13. โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน
หรือประสบภยัด้านตา่ง ๆ เช่น ด้านสาธารณภัย  
ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตา่งๆ 
เช่น ปัญหาคณุภาพชีวติ ปัญหาโรคระบาด หรือโรคตดิต่อ 
ไดร้ับการช่วยเหลือ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

14. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภัย ปัญหา
คุณภาพชีวิต ปัญหาโรคระบาด หรือโรคติดต่อ ได้รับ
การช่วยเหลือ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความล่าช้าในการจัดท าข้อตกลง
กับอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ประสานงานกับอ าเภอเมืองสมุทรสาครอย่าง
ต่อเนื่อง และคอยติดตามการด าเนินการตามขั้นตอน
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

15. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวสัดกิารสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค ์  
1.เพือ่สร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และ
เอดส์ให้แก่นักเรียน           
 2.เพื่อให้นกัเรียนปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ก่อนวยัอันควร 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

16. โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
2. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และ
สัตว์ควบคุมอื่นๆ 

การจัดสรรงบประมาณ
ล่าช้า 

- ไม่สามารถฉีดวัคซีนตามแผนท่ีก าหนด 

- สัตว์ไดร้ับภมูิคุ้มกันไม่ทันเวลาฤดูการ
ระบาด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

- ศึกษา ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

17. โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างความรู้ตาม พรบ. การ
สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

18. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อส่งเสรมิป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  
2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เกลือไอโอดีนท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

19. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัย
มะเร็งเต้านม   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อสร้างความรูเ้รื่องโรคมะเร็งเต้านม 
2. เพื่อสร้างทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

20. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

21. โครงการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูและฝึกอาชีพให้กับ 
ผู้เสพยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1. ลดปัญหายาเสพติด  
2. ผู้เสพได้รับการบ าบัดรักษา              
3. ผู้เสพมีความรู้ในการฝึกอาชีพ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความล่าช้าในการด าเนินการ 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ประสานงานกับอ าเภอเมืองสมุทรสาครอย่าง
ต่อเนื่อง และคอยติดตามการด าเนินการตามขั้นตอน
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

22. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be 
Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติด 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

23. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติ 
ประจ าเทศบาลต าบลบางปลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อส่งเสรมิความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(ICS) การบริหารจัดการสาธารณภยัในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

2.เพื่อสนับสนุนโครงการจติอาสาพระราชทาน ใน
พื้นที่ให้ความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความช านาญ
ในการจัดการภัยพิบัต ิ

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความล่าช้าในการด าเนินการ 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ประสานงานกับอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และ
อปท. อื่น อย่างต่อเนื่อง และคอยติดตามการด าเนินการ
ตามขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสวสัดกิารสงัคมและคณุภาพชีวิต   
วัตถุประสงค์  1.เพือ่ส่งเสรมิความรู้ 
การป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดท าหน้ากากอนามยั เพื่อป้องกัน
ตนเอง ให้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชน 
2. เพื่อช่วยป้องกันและควบคุม และลดการแพร่
ระบาดของโรค 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความล่าช้าในการด าเนินการ 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ประสานงานกับอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และ
อปท. อื่น อย่างต่อเนื่อง และคอยติดตามการด าเนินการ
ตามขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

25. โครงการฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลส าหรบั
ใช้เป็นคู่มือในการวางแผนปฏิบตัิงาน 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน  และผู้เข้าร่วมประชาคมมีจ านวนน้อย 
 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ เพื่อให้
เกิดทักษะการท างาน และประสานงานกับผู้น าชุมชน 
และคณะกรรมการชุมชนต่างๆ เพื่อกระจายข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

26. โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีความล่าช้าในการด าเนินการ 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง และ
คอยติดตามการด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
 
  

27. โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของ
ผู้บรหิารสมาชิกสภาฯ และบคุลากร โดยฝึกอบรม  หรือ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีการจัดหาวิทยากรล่าช้า 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ เพื่อให้
เกิดทักษะการท างาน และประสานงานเพื่อติดต่อ
วิทยากรมาให้ความรู้ ให้เป็นไปตามแผน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

28. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน
พึงพอใจในการช าระภาษีพร้อมทั้งเร่งรัดภาษีและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้

ความรู้ความเข้าในวิธีการคิดค านวณ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

การจัดเก็บรายได้มจี านวนเงินลดลง 
มากกว่าท่ีเคยจดัเก็บภาษตีัวเดมิ 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 

29. โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วงจัดเก็บภาษ ี

ยังไม่สามารถน าระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินมาใช้ใน 
การประเมินภาษีต่างๆได้ เนื่องจาก
กฎหมายรองยังไม่แล้วเสร็จ 

การจัดเก็บรายได้ยังไมส่ามารถ
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอน 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 

30. โครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการการท างาน
ของสองแม่ข่าย และการดูแลบ ารงุรักษาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อปรึกษาหารือทีมท่ีปรึกษาในการ
จัดหาเครื่องแม่ข่ายใหม่  โอนย้ายและจัดการข้อมลู  
และออกแบบสถาปตัยกรรมระบบ การท างานแบบ
บูรณาการของเครื่องแม่ข่าย ส าหรับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน และมีล่าช้าในการด าเนินการ 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ 
เพื่อให้เกิดทักษะการท างาน และประสานงานกับ
ที่ปรึกษาการออกแบบฯ อย่างต่อเนื่อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
 

31. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ประชาชน (Bang-Pla Smart Public Service) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อปรึกษาหารือทีมท่ีปรึกษาในการ
พัฒนาระบบงานบริการประชาชนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ และจดัการระบบใหส้ามารถท างาน
แบบบูรณการกับระบบที่มีอยูไ่ด ้

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน และมีล่าช้าในการด าเนินการ 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ 
เพื่อให้เกิดทักษะการท างาน และประสานงานกับ
ที่ปรึกษาการออกแบบฯ อย่างต่อเนื่อง 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

32. โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การดังเพลิงและการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน และมีการจัดหาวิทยากรล่าช้า 
 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ความรู้ เพื่อให้
เกิดทักษะการท างาน และประสานงานเพื่อติดต่อ
วิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้เป็นไปตามแผน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

33. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 
ช่วงเทศกาลส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน  มีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

34. โครงการ Big Cleaning Day  
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์  1.เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรและชุมชน
สร้างความสามัคคีในองค์กร/ชุมชน 
2.เพื่อท าความสะอาดพื้นผิวจราจรจากเศษฝุ่น ดิน 
ทราย น้ าเมือกปลา 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน  มีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

35. โครงการคลองสวย น้ าใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน้ า
ใส ให้คูคลอง” 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชน         
2.เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมดูแล ฟืน้ฟูแหล่งน้ า
สาธารณะ 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

36. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
2.เพื่อสร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วม                 
3.เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

37. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อสร้างจิตส านึกด้านพลังงาน 
2. เพื่อสร้างความรู้วิธีการประหยัดพลังงาน 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

38. โครงการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็กเรื่อง 
การประหยัดพลังงาน 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กเยาวชนเห็นคุณค่า
ของพลังงาน 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

39. โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจาก
ต้นทาง แหล่งก าเนิด) 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
จัดการปัญหาอย่างถูกวิธี                        
2.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 3. ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานงานกับกองคลังอย่างตอ่เนื่อง เพื่อทราบ
สถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ ์

40. โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
วัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน  มีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
  

41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพใน
การจัดการศึกษา 

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานตดิต่อผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
1.3 เงินอุดหนุนไดร้ับจดัสรรไม่ครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้า
และประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
 

42. โครงการสอนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบางปลา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 ด้านการด าเนินงาน 
2 ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบการจัดซื้อจดั
จ้างฯ 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานตดิต่อผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
2.1 ปฏิบัตไิม่ตรงตามหลักกฎหมาย 
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้า
และประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
2.1.1  ติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

43. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบางปลา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิม่ทักษะการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานติดต่อวิทยากร  
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.1.2 ติดต่อนัดวิทยากรล่วงหน้า 
 
 

44. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเช่ือมเครือข่ายในการจัดการเรยีน
การสอนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

1 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.1.2  ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

45. โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานตดิต่อผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.2.1 จัดท าหนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรม 

46. โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษตัริย ์

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานตดิต่อผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.2.1 จัดท าหนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรม 

47. โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษตัริย ์

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานตดิต่อผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.2.1 จัดท าหนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรม 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

48. โครงการงานวันปิยมหาราช 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษตัริย ์

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
 
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
 
 

49. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้มีกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ครบตามเป้าหมาย 
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
1.1.2 ประสานงานกับผู้น าชุมชน วัดและโรงเรียน 
 

50. โครงการงานวันวิสาขบูชา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้มีกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ครบตามเป้าหมาย 
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
1.1.2 ประสานงานกับผู้น าชุมชน วัดและโรงเรียน 
 
 

51. โครงการงานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้มีกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ครบตามเป้าหมาย 
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
 

52. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้มีกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
2.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ชัดเจน 
2.1.2  ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการ เ งินของ เทศบ าล  และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

53. โครงการงานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้มีกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ครบตามเป้าหมาย 
2.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
2.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน 
2.1.2  ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ 

54. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ครบตามเป้าหมาย 
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
1.1.2 ประสานงานกับผู้น าชุมชน 
 

55. โครงการวันเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้มีกิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน  มีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ ์
  

56. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ 
และงานเทิดทูนสถาบัน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงาน
เทิดทูนสถาบันตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
2. ด้านการเงิน 

1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตาม
แผน  มีความเช่ียวชาญส าหรับงานบาง
ประเภท 
2.1 เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ
เทศบาลไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
2.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

1.1.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการอบรม  เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ 
การท างาน 
2.1.1 ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ ์
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

57. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพ และจริยธรรมของ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 ด้ านการด า เนินการ
คัดเลือกหัวข้อความรู้ใน
การถ่ายทอดให้บุคลากร 
 

1.1 หัวข้อความรู้ไม่ตรงตามความต้องการ 
 

1.1.1 ประชุมสอบถามและคัดเลือกหัวข้อความรู้ที่
ต้องการพัฒนา 
 
 

58. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหาร
กลางวัน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

1 ด้านการด าเนินงาน 
 

1.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
1.2 การประสานงานตดิต่อผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
1.3 เงินอุดหนุนไดร้ับจดัสรรไม่ครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจดัจ้าง
ให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้า
และประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
 

59. โครงการแข่งขันกีฬาสสี าหรับโรงเรียน 
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความสามคัคีในท้องถิ่น 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.1 การประสานงานคร ู
2.1 กีฬาและกิจกรรมไม่เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน   
 

1.1.1 ประชุมและจัดท าหนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์
โครงการและกิจกรรม 
2.1.1 ประชุมสอบถามแนวทางการการด าเนินงาน 
โดยเชิญครูเข้าร่วมประชุมวางแผนงาน 

60. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความสามคัคีในท้องถิ่น 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 
3 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ครบตามเป้าหมาย 
2.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 
3.1 เข้าร่วมกิจกรรมน้อยหรือขาดความ
สนใจในกิจกรรม  
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
2.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ชัดเจน 
2.1.2  ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการ เ งินของ เทศบาล  และ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
3.1.1 ประชุมสอบถามแนวทางการจัดการแข่งขัน 
โดยเชิญผู้น าชุมชนและตัวแทนชมรมกีฬาเข้าร่วม
ประชุม 
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การรายงานความเสี่ยง ตามภารกิจต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

61. โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มทักษะและพื้นฐานการเล่นกีฬา 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 
3 ประเภทกีฬาไม่ตรง
ความต้องการของผู้เข้า
อบรม 
 
 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ครบตามเป้าหมาย 
2.1 จดัซื้อจัดจา้งล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนด 
3.1 ผู้เข้ารบัการอบรมน้อยหรือขาด
ความสนใจในการอบรม 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
2.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน 
2.1.2  ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของเทศบาล และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ 
3.1.1 สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

62. โครงการศูนย์นนัทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลต าบลบางปลา 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ มีสถานท่ี 
และระบบมาตรฐานในการออกก าลังกาย 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.1 การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ครบตามเป้าหมาย 
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมน้อยหรือขาดความ
สนใจในกิจกรรม  
 

1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าหนังสือเชิญ/
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
2.1.1 ประชุมสอบถามแนวทางการการด าเนินงาน 
โดยเชิญผู้น าชุมชนและตัวแทนชมรมกีฬาเข้าร่วม
ประชุม 

63. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างห้องเกบ็ของ, รั้ว 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา พร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันทรัพย์สนิทางราชการและ
เด็กนักเรยีนให้มีความปลอดภัย ก่อเกิดความ
สวยงามของสถานท่ี 

1 ด้านการด าเนินงาน 
2 ด้านการปฏิบัติงาน 
3 ด้านการเงิน 
4 ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ 

1.1 จัดซื้ อจัดจ้ างล่ า ช้ากว่ าแผนที่
ก าหนด 
1.2 การประสานงานติดต่อกับกองช่าง 
2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป
ตามแผน 
3.1 เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามก าหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณ
ข อ ง เ ท ศ บ า ล ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ด าเนินงาน 
4.1 ปฏิบัติไม่ตรงตามหลักกฎหมาย 
 

1.1.1 จัดท าแผนในการปฏิบตัิงานการจดัซื้อจดัจา้งให้ชัดเจน 
1.1.2 จัดท าค าขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้า
และประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง 
1.2.1 ประสานงานกองช่าง 
2.1.1 แต่งตั้งคณะท างานแบบบรูณาการ 
2.1.2 อบรมให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่  
2.1.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2.1.4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือที่ทันสมัยให้
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงาน 
3.1.1  ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของ เทศบาล และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ ์
4.1.1  ติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบพสัดุอย่างเคร่งครดั 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 

โอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(A) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(B) 

คะแนนระดับความเสี่ยง 
(A)*(B) = (C) 

ระดับความเสี่ยง 

1. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.บริเวณถนนเทศบาลซอย 7, 9 

5 4 20 สูงมาก 

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 
สค.ถ 8-0001 (ถนนเทศบาลซอย4) ชุมชน
บ้านสวนรังส ี

1 1 2 น้อย 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตรูะบายน้ า 
คสล. คลองบ้านเลยีบ พร้อมตดิตัง้ระบบ
ระบายน้ าแบบ Flab Gate ชุมชนบ้านใต้วัด 

4 4 16 สูง 

4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตาม
ซอยของเทศบาลต าบลบางปลา 

3 3 9 ปานกลาง 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชน
บ้านใหม่ 

3 3 9 ปานกลาง 

6. โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาล
ต าบลบางปลา 

4 4 16 สูง 

7. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 3 9 ปานกลาง 

8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 

1 2 2 น้อยมาก 

9. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทดิไท้องค์ราชัน 3 2 6 ปานกลาง 
10. โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

และผูด้้อยโอกาส 
2 3 6 ปานกลาง 

11. โครงการเสรมิสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 3 2 6 ปานกลาง 
12. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี 3 2 6 ปานกลาง 

* หมายเหตุ โครงการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เนื่องจากกฎหมายรองของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 



48 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 

โอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(A) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(B) 

คะแนนระดับความเสี่ยง 
(A)*(B) = (C) 

ระดับความเสี่ยง 

13. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสา
ธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข 

1 1 1 น้อยมาก 

14. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

1 1 1 น้อยมาก 

15. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และเอดส ์

1 1 1 น้อยมาก 

16. โครงการรณรงค์ ควบคมุ และป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี   

2 1 2 น้อยมาก 

17. โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

1 1 1 น้อยมาก 

18. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

3 1 3 น้อย 

19. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม   

3 1 3 น้อย 

20. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศกึษา 

3 2 6 ปานกลาง 

* หมายเหตุ โครงการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เนื่องจากกฎหมายรองของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 

โอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(A) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(B) 

คะแนนระดับความเสี่ยง 
(A)*(B) = (C) 

ระดับความเสี่ยง 

21. โครงการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับ
ผู้เสพยาเสพติด 

2 3 6 ปานกลาง 

22. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(To Be Number One) ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

3 1 3 น้อย 

23. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติ ประจ าเทศบาลต าบลบางปลา 

1 2 2 น้อยมาก 

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง 

1 1 1 น้อยมาก 

25. โครงการฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 

2 2 4 น้อย 

26. โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 3 2 6 ปานกลาง 
27. โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบคุลากร 
2 2 4 น้อย 

28. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ 2 1 2 น้อยมาก 
29. โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพย์สนิ 1 2 2 น้อยมาก 
30. โครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ การออกแบบ

สถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการการท างาน
ของสองแม่ข่าย และการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2 1 2 น้อยมาก 

31. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ประชาชน (Bang-Pla Smart Public Service) 

1 2 2 น้อยมาก 

* หมายเหตุ โครงการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เนื่องจากกฎหมายรองของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 

โอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(A) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(B) 

คะแนนระดับความเสี่ยง 
(A)*(B) = (C) 

ระดับความเสี่ยง 

32. โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา 

2 2 4 น้อย 

33. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 
ช่วงเทศกาลส าคัญ 

1 1 1 น้อยมาก 

34. โครงการ Big Cleaning Day  2 1 2 น้อยมาก 
35. โครงการคลองสวย น้ าใส “ราษฎร์ รัฐ  

ร่วมใจ คืนน้ าใส ให้คูคลอง” 
3 3 9 ปานกลาง 

36. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 1 1 น้อยมาก 
37. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

ครัวเรือน 
2 1 2 น้อยมาก 

38. โครงการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
พลังงานในสถานศึกษา 

2 2 4 น้อย 

39. โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยก
ขยะจากต้นทาง แหล่งก าเนดิ) 

1 1 1 น้อยมาก 

40. โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 4 12 สูง 
41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
2 1 2 น้อยมาก 

42. โครงการสอนภาษาตา่งประเทศโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 

1 2 2 น้อยมาก 

43. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบางปลา 

2 1 2 น้อยมาก 

44. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 4 8 ปานกลาง 

* หมายเหตุ โครงการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เนื่องจากกฎหมายรองของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 

โอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(A) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(B) 

คะแนนระดับความเสี่ยง 
(A)*(B) = (C) 

ระดับความเสี่ยง 

45. โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1 2 2 น้อยมาก 

46. โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

2 1 2 น้อยมาก 

47. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

1 2 2 น้อยมาก 

48. โครงการงานวันปิยมหาราช 2 1 2 น้อยมาก 
49. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา 1 2 2 น้อยมาก 
50. โครงการงานวันวิสาขบูชา 1 2 2 น้อยมาก 
51. โครงการงานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่ 2 1 2 น้อยมาก 
52. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 2 1 2 น้อยมาก 
53. โครงการงานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ 1 2 2 น้อยมาก 
54. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2 2 4 น้อย 
55. โครงการวันเทศบาล 2 3 6 ปานกลาง 
56. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธี

ต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน 
1 1 1 น้อยมาก 

57. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

4 3 12 สูง 

58. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

2 2 4 น้อย 

59. โครงการแข่งขันกีฬาสสี าหรับโรงเรียน 
อนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 1 2 น้อยมาก 

60. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาชุมชน 2 2 4 น้อย 
* หมายเหตุ โครงการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เนื่องจากกฎหมายรองของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการของเทศบาลต าบลบางปลา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม 

โอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(A) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(B) 

คะแนนระดับความเสี่ยง 
(A)*(B) = (C) 

ระดับความเสี่ยง 

61. โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 3 3 9 ปานกลาง 

62. โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชน
เทศบาลต าบลบางปลา 

1 2 2 น้อยมาก 

63. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างห้องเกบ็ของ, รั้ว 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
พร้อมปรับภมูิทัศน ์

4 4 16 สูง 

 
* หมายเหตุ โครงการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เนื่องจากกฎหมายรองของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
 






















