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คำนำ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด
ขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารและการบริหารของ
องค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและ
จัดการได้ เพ่ือสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คณะทำงานบริหารความเสี ่ยง เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ใน
แผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้ความ
ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลเมืองบาง
กรวยต่อไป 

 
   คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

     เทศบาลเมืองบางกรวย 
         สิงหาคม 2563 
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บทที่ 1 บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการ

ตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ท ำให้
เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
จัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  

ดังนั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เทศบาลเมืองบางกรวย  จึงได้จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลเมืองบางกรวย   

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความ
เสี่ยง  

3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ

เสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองบางกรวย  
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
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3. เป้าหมาย 

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ใน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้  
2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว
ทั้งองค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ

ทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่
ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นไปตามจุดประสงค์ของ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได ้

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความ
เสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงสำคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด  
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5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่าง
กัน เป็นต้น 
5. นิยามความเสี่ยง 

5.1  ความเสี่ยง (Risk)  
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน  การเงิน 
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณเ์สี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง  

5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปั จจัย และควบคุม

กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบ การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และ
ชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน
ทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย 

1. การจัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย 
เทศบาลเมืองบางกรวย หรือ เมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลเมืองหนึ่งในสามแห่งของจังหวัด เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้
กับตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครมาก ในเขตเทศบาลจึงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นของประชาชน ทั้งใน
รูปแบบชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร มีตลาด ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสวน
ผลไม้ทั่วไปในพื้นที ่และยังคงพบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ตามริมคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย 

ในอดีตเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีทำเลที่ตั ้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลอง
บางกอกน้อยและคลองบางกรวย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนต้น โดยเฉพาะบริเวณวัดชลอซึ่งปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมสมัยอยุธยา แต่ชุมชน
แห่งนี้ก็ยังมีขอบเขตไกลออกไปถึงวัดโตนด วัดกระโจมทอง และวัดลุ่มคงคาราม 

เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณนี้จึงมี
ฐานะเป็นตำบลบางกรวยตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการได้แยก
พื้นที่ด้านตะวันตกของตำบลบางกรวยจัดตั้งเป็นตำบลวัดชลอ จนกระทั่งในบริเวณนี้มีประชากรหนาแน่นขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง สุขาภิบาลวัดชลอ ขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐  ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลวัดชลอบริเวณริมคลองบางกอกน้อย และจัดตั้ง สุขาภิบาลบางกรวย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบางกรวยตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงคลองวัดจันทร์ 

สุขาภิบาลวัดชลอและสุขาภิบาลบางกรวยอันเป็นท้องถิ่นบริเวณที่ตั ้งอำเภอบางกรวยมี
ประชากรและความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่งนั้นก็มี
สภาพเช่นเดียวกัน ทางราชการเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำนุบำรุง ท้องถิ่น
ตามระบบเทศบาล จึงได้ออกพระราชกฤษฎีการวมท้องที่สุขาภิบาลวัดชลอ สุขาภิบาลบางกรวย รวมทั้งท้องที่
ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวยที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่ง ตั้งเป็น เทศบาลตำบลบางกรวย เมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ปีเดียวกัน 

เนื่องจากเทศบาลตำบลบางกรวยเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งติดกับกรุงเทพมหานคร มีระบบ
สาธารณูปโภคสะดวกสบาย ทำให้ความเจริญหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว ในเขตเทศบาลจึงมีประชากร
หนาแน่นขึ้นมากและมีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จนเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ เมื่อ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกรวยเป็น เทศบาล 
เมืองบางกรวย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
  ในการให้บริการสาธารณะและการบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการ เทศบาลเมืองบางกรวย ได้
ประกาศจัดตั้งชุมชนขึ้นมาในพื้นที่ รวม 49 ชุมชน ดังนี้ 
  ชุมชนที่ 1 ชุมชนสุขใจ 
  ชุมชนที่ 2 ชุมชนริมคลองบางกรวย 
  ชุมชนที่ 3 ชุมชนทิพยเนตรสามัคคี 
  ชุมชนที่ 4  ชุมชนวัดโพธิ์เผือก 
  ชุมชนที่ 5 ชุมชนหมู่บ้านรัตนวรรณ 
  ชุมชนที่ 6 ชุมชนหมู่บ้านสินธรา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94_%28%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%29&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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  ชุมชนที่ 7 ชุมชนหมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล 
  ชุมชนที่ 8 ชุมชนนครอินทร์พัฒนา 
  ชุมชนที่ 9 ชุมชนวัดกล้วย 
  ชุมชนที่ 10 ชุมชนสุนทรศิร ิ
  ชุมชนที่ 11 ชุมชนรุ่งโรจน์ 
  ชุมชนที่ 12 ชุมชนโรงหล่อพัฒนา 
  ชุมชนที่ 13 ชุมชนวัดลุ่มคงคาราม 
  ชุมชนที่ 14 ชุมชนวัดสวนใหญ่ 
  ชุมชนที่ 15 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
  ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีบัณฑิต๒-ทวีสุข 
  ชุมชนที่ 17 ชุมชนวัดท่าบางสีทอง 
  ชุมชนที่ 18 ชุมชนหมู่ ๗ ตำบลวัดชลอ 
  ชุมชนที่ 19 ชุมชนสินพัฒนา 
  ชุมชนที่ 20 ชุมชนวัดสำโรง 
  ชุมชนที่ 21 ชุมชนสมปราถนา 
  ชุมชนที่ 22 ชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิง 
  ชุมชนที่ 23 ชุมชนสุชาวดี 
  ชุมชนที่ 24 ชุมชนวัดจันทร์ 
  ชุมชนที่ 25 ชุมชนริมทางรถไฟ 
  ชุมชนที่ 26 ชุมชนวัดสนามนอก 
  ชุมชนที่ 27 ชุมชนโค้งมะขาม 
  ชุมชนที่ 28 ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา 
  ชุมชนที่ 29 ชุมชนวัดโตนด 
  ชุมชนที่ 30 ชุมชนวัดเกด 
  ชุมชนที่ 31 ชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน 
  ชุมชนที่ 32 ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ 
  ชุมชนที่ 33 ชุมชนสังข์ฉิมพัฒนา 
  ชุมชนที่ 34 ชุมชนตลาดศรีบางกรวย 
  ชุมชนที่ 35 ชุมชนหมู่บ้านภาณุรังสี 
  ชุมชนที่ 36 ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา 
  ชุมชนที่ 37 ชุมชนสมชายพัฒนาคอนโด 
  ชุมชนที่ 38 ชุมชนหมู่ ๖ วัดพิกุลทอง 
  ชุมชนที่ 39 ชุมชนหมู่บ้านธนากร ๒ 
  ชุมชนที่ 40 ชุมชนริมสวน 
  ชุมชนที่ 41 ชุมชนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต 
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  ชุมชนที่ 42 ชุมชนหมู่บ้านเกษราวิลล์ 
  ชุมชนที่ 43  ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ ๑ 
  ชุมชนที่ 44 ชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนา ๒ 
  ชุมชนที่ 45 ชุมชนหมู่บ้านศรีบัณฑิต ๓ 
  ชุมชนที่ 46 ชุมชนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา 
  ชุมชนที่ 47 ชุมชนวัดชลอ หมู่ ๓ 
  ชุมชนที่ 48 ชุมชนหมู่บ้านศิขรินทร์ 
  ชุมชนที่ 49 ชุมชนอภิรมย์ 
2. อำนาจหน้าที่ 

ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบางกรวย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล 
ดังนี้ 

 มาตรา ๕๓๗๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
   (1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50 

(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้  
(5) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ  
(6) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ  
(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(8) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

มาตรา 5578 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ใน เขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้  

(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(3) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
(4) ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
(5) ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล  
(6) ให้มีการสาธารณูปการ  
(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
(9) ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา  
(10) ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  
(12) เทศพาณิชย์ 

  ดังนั ้น  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย  
  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ” 

พันธกิจของเทศบาลเมืองบางกรวย  
  1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
  3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน 

 5. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 

 เป้าประสงค์ 
1. พ้ืนที่เขตเทศบาลพ้นภัยน้ำท่วม 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3. สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปราศจากมลพิษ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกด้าน 
5. ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ที่น้ำไม่ท่วม 
2. ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (สูงสุด 70%) 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์ระดับความสุขครัวเรือน 
5. ระดับความความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 

 ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในทันที 
2. ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา 
3. ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานครัวเรือน 
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5. ประชาชนประทับใจในการบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
1. พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม 

2. พัฒนาระบบระบายน้ำ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
3. พัฒนาระบบจราจร 
4. พัฒนา ควบคุมอาคารและผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1. บริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
2. บริหารจัดการ คุณภาพแหล่งน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย 
3. บริหารจัดการเหตุรำคาญและมลพิษอ่ืน ๆ 
4. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟ้ืนฟูด้านการสาธารณสุข 
2. ส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู ้สูงอายุ คนพิการ ผู ้ป่วยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพและพัฒนารายได้ประชาชน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
7. ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 
3. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การพัฒนาระบบรายได้ 
6. การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว 
7. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8. เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  การดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองบาง
กรวย เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทาง การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ 
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ 

เกี่ยวข้อง 
สรุปสาระสำคัญ 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินให้ 
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจ
ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
มาตรา 253 ในการดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมี
กลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

2 พระราชบัญญัติวิินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. 2561 

มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กำหนดเป้าหมายของการบริหาร
ราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  มี
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ำเสมอ 

4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
2) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ 
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ลำดับ 
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ 

เกี่ยวข้อง 
สรุปสาระสำคัญ 

ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ 14 
พ.ศ. 2562 

มาตรา 50 วรรคสองการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

6 นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 1 ดำเนินการให้พนักงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของตำบลบาง
กรวยและตำบลวัดชลอ ปราศจากอคติทั้งปวง  
ข้อ ๓ เพ่ิมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การ
เข้าถึงการบริการรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น 

7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

8 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ
เทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2560 

ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน 
และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน 
การต่อสัญญาจ้าง หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

9 ประกาศ เทศบาลบาลเมืองบาง
กรวย เรื่อง ประมวลจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบาง
กรวย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 

ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เพื่อเป็น
เครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองบางกรวยที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ลำดับ 
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ 

เกี่ยวข้อง 
สรุปสาระสำคัญ 

ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้
มีส่วนได้เสียให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลใน
ทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอเขตเพ่ือสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

10 ประกาศ เทศบาลเมืองบางกรวย 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของ
บุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน 

 
  



ห น ้ า  | 12 
 
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
  ประกาศ เทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบาง
กรวย  ลงวันที่  4  มีนาคม  2563 

 



ห น ้ า  | 13 
 
6. โครงสร้างหน่วยงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

นายกเทศมนตรี
เมืองบางกรวย

รองนายกเทศมนตรี
เมืองบางกรวย

รองนายกเทศมนตรี
เมืองบางกรวย

ปลดัเทศบาลเมือง
บางกรวย

รองปลดัเทศบาล

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม

กองวิชาการและ
แผนงาน

กองสวสัดกิารสงัคม

รองปลดัเทศบาล

ส านกัปลดัเทศบาล

กองการศกึษา

กองคลงั กองชา่ง

รองนายกเทศมนตรี
เมืองบางกรวย

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน
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อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้ 

ลำดับที่ หน่วยงาน อำนาจหน้าที่ 
1 สำนักปลัดเทศบาล 1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ

ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด 
ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

2. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับติดตามหนังสือสั่ง
การต่างๆ ควบคุมดูแลและการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ 
ให้บริการเรื่องอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อำนวยความสะดวก การใช้ห้องประชุม ดำเนินงานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล การจัดซื้อจัด
จ้างของสำนักปลัดเทศบาล 

3. งานสารบรรณของสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียน
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล การ
เตรียมการประชุมสภาเทศบาล งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ
คุณประโยชน์ 

4. งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การ
จดและจัดทำทะเบียนราษฎร และทะเบียนต่างๆ การจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชน การจัดทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น  

5. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและจัด
ระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

6. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัย 
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิด
เพลิงไหม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล ของเทศบาล 
วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ท. และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ
กำหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
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ลำดับที่ หน่วยงาน อำนาจหน้าที่ 
2 กองคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา 
งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี 
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ
และเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการทางการแพทย์ งานวิชาการ
และแผนงานด้านสาธารณสุขฯ งานทันตสาธารณสุข งานเวช
กรรมสังคม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด 
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2. มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุขและงานรักษา
ความสะอาด 

3. มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข  งานรักษาพยาบาลและสิ่งเสริมสุขภาพ  งาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานเผยแพร่และฝึกอบรม งาน
ทันตแพทย์ และงานสัตวแพทย์ 

5 กองการศึกษา 1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ควบคุม ดูแล และสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ การประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ
และอาชีพส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และส่งเสริม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่
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ประชาชน ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ การจัด
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชนจัดชมรมหรือกลุ่ม
กีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด งานประเพณี 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณี และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัดการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ และศึกษาคว้า งานห้องสมุด
ประชาชน  

6 กองวิชาการและแผนงาน 1. มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือ
ประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผน  หรือโครงการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร   

2. การบริการเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานสารนิเทศศึกษา 
วิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  งานนิติ
การ  พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่าง
เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จัดทำ
นิติกรรมงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของ
เทศบาล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  สอบสวนและ
เปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  และปฏิบัติงานอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7 กองสวัสดิการสังคม 1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชน การจัด
ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนำให้
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

2. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ป่วยโรค
เอดส์ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง
ได้ 
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3. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

ทีค่รอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็ก
กำพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง  

4. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ  

5. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางการพัฒนาชุมชน การวางแผนและ
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำแผน
ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
ประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือเป็นผู้นำและ
เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน เป็นต้น 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 1. มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นและเสนอแนะแก่
ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุม
ตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  สำหรับโครงสร้างการบร ิหารความเสี ่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย และหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
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บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
1.1 แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 

1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ  
5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบาง
กรวยรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้  
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1) นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนำไปปฏิบัติต่อไป  
2) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต 
3) ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

  



ห น ้ า  | 19 
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายกเทศมนตรี
เมืองบางกรวย 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและแต่งตั้ง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

กำหนดนโยบาย/พิจารณาให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

คณะทำงาน
บริหารความ

เสี่ยง 

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนด
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 

2. วิเคราะห์/ประเมินความ
เสี่ยง/จัดลำดับความสำคัญและ
รายงานสรุปผล 

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

6. ทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

5. ติดตาม
ความก้าวหน้า/

รายงาน/
ประเมินผลการ

บริหารความเสี่ยง 

4. สื่อสารทำ
ความเข้าใจกับผู้

ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 
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2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการ
ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

2.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 2.2 นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 
  1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 

2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง  
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 2.3   ผู้ตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
2) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน

บริหารความเสี่ยงประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 2.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
  1) ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 

2. วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความสำคัญและรายงานสรุปผล 
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบาง
กรวย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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2.5 ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 
1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้มีการแต่งตั้งคณะบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตาม

คำสั่งเทศบาลเมืองบางกรวย ที่ 317/2563 ลงวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(๑) นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย    ประธานคณะกรรมการ 
(๒) รองนายกเทศมนตรีทุกท่าน    คณะกรรมการ 
(๓) ปลัดเทศบาล      คณะกรรมการ 
(๔) รองปลัดเทศบาลทุกท่าน     คณะกรรมการ 
(๕) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    คณะกรรมการ 
(๖) ผู้อำนวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
(๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
(๘) ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
(๙) ผู้อำนวยการกองการศึกษา    คณะกรรมการ 
(10) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะกรรมการ 
(11) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน   คณะกรรมการ/เลขานุการ 

  อำนาจหน้าที่ 
(1)  ศึกษา ทำความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยง ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

(2) ทำความเข้าใจ และให้มีการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
(3) กำกับ ดูแล ให้มีการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบาง

กรวย 
(4) กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตาม

ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบางกรวย 
(5) อำนวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน  
(6) ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปกสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำระบบ

บริหารความเสี่ยง 
(7) ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ

ของเทศบาลเมืองบางกรวย 
(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบาง

กรวย 
องค์ประกอบของคณะทำงารบริหารความเสี่ยง 

(1) นายมาโนช ชูจาด  ปลัดเทศบาล        ประธานคณะทำงาน 
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(2) นางกรรณิการ์ สิทธิญาณ  รองปลัดเทศบาล     รองประธานคณะทำงาน 

(3) นางสาวทัศนีย์ วงศ์วัฒนา  รองปลัดเทศบาล   คณะทำงาน 

(4) นายพีรสัณฑ์ โสภา  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง คณะทำงาน 
(5) นางนิภา ฮวดศิริ   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คณะทำงาน 
(6) นายอำนาจ เขียวเดชวงษ ์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  คณะทำงาน 
(7) น.ส.วริญญ์รัชฎ์ ศรีบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  คณะทำงาน 
(8) นางสาวดนุดา ครุฑเลิศ  วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ คณะทำงาน 
(9) นายวัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน 
(10) นางจันทรรัตน์ ลิ้มจันทร์ทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะทำงาน 
(11) นางสาวกรรณิการ์ บัวแตง นักทรพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะทำงาน 
(12) นายบัณฑิต ธีระจิตต์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน 
(13) นายนันทพฤฒ วรินทรเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน 
     ปฏิบัติการ 
(14) นางสาวเพ็ญนภา เนียมอุ่ม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน 
(15) นางปัทมพร กรึกกลาง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน 
(16) น.ส.นรกมล เหมือนมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
(18) นางวรรณวิสา กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เลขานุการ 

  อำนาจหน้าที่ 
(1) ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
(2) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
(4) ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารความเสี่ยง 
(5) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(6) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กับกับดูแลพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
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บทที่ 4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล ำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื ่อป้องกันหรือลดความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง 
เทศบาลเมืองบางกรวย มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง  

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง
มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 

 
 
1. การระบุความเสี่ยง  

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ“ประเภทความ
เสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  

1.1 ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้อง

ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกตอ้ง 
โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

1.ระบุความ
เสี่ยง

2.ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จัดการ
ความเสี่ยง

4. รายงาน
และติดตาม

ผล

5. 
ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง
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2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ ความสามารถของ
บุคลากร  กระบวนการทำงาน  ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 
 1.3  ประเภทความเสี่ยง 

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  

การระบุความเสี ่ยงควรเริ ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที ่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถน ำไปใช้
ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลาย
วิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
2. การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร  ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2 – 3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 – 6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย <1 หมื่นบาท 1 – 5 หมื่น

บาท 
5 หมื่นบาท – 2 

แสนบาท 
2 แสนบาท – 1 

ล้านบาท 
>1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึง
ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 

2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่

จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
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(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม
ความเสี ่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ 
ดังนี้   

1) พิจารณาโอกาส  ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส  ความถี่ที่
จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   

2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
เมื ่อพิจารณาโอกาส  ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  ระดับความเสี่ยง = 
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 
4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนนยอมรับ
ความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมี
แผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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RM1 

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/
ความ

เสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสียง/
สาเหตุ 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
         
         
         
         
         
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
         
         
         
         
         
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
         
         
         
         
         
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
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การจัดการความเสี่ยง 

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้อง
คุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การมีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ
ใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่
นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใน
กลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

4) หารถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงทีส่ามารถโดนไปให้ผู้อ่ืนไปให้ผู้อ่ืน
ได้ อาทิ การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคลลภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง 
(High) และสูง (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้
สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยน์ที่จะ
ได้รับด้วย 
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RM2 

การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ความเสี่ยง 
วิธีจัดการความ

เสี่ยง 
รายละเอียดการ

จัดการ 
ทางเลือกที่
เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
     
     
     
     
     

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
     
     
     
     
     

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
     
     
     
     
     

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
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การรายงานและติดตามผล 

หลังการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที ่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือวิธีการบริหารจัดการควาเมสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 
และนำผลการคิดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้การ
สอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนด
ความถี่ในการตดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่
รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตาปกติของหน่วยงาน 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองบางกรวยมีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความ
เสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ
ต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเน
งาน 

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ

เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ของเทศบาลเมืองบางกรวยและคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูง
มาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และ
สูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ สำหรับความเสี ่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มี
มาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความ
เสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองบางกรวย มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

1.  วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง) 
2.  ผู้รับผิดชอบ (ฝ่านหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง 
3.  งบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 
4.  กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวยตามแบบ RM3



ห น ้ า  | 34 
 

RM3 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/

จัดการความ
เสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คิดหวังภายหลัง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
           
           
           
           
           
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
           
           
           
           
           
ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
           
           
           
           
           
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ (Compliance Risk) 
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ภาคผนวก 
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RM1 
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/
ความ

เสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสียง/
สาเหตุ 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
         
         
         
         
         
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
         
         
         
         
         
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
         
         
         
         
         
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
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RM2 
การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ความเสี่ยง 
วิธีจัดการความ

เสี่ยง 
รายละเอียดการ

จัดการ 
ทางเลือกที่
เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
     
     
     
     
     

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
     
     
     
     
     

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
     
     
     
     
     

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
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RM3 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/

จัดการความ
เสี่ยง 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คิดหวังภายหลัง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
           
           
           
           
           
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
           
           
           
           
           
ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
           
           
           
           
           
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ (Compliance Risk) 
           
           
           
           
           

 


