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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ในการควบคุม
ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน/เป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
จากการที่สภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลให้การด าเนินการตามแผนงาน ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามปกติ  

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์หลัก    
ที่เป็นแหล่งเงินทุนโดยจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ตลอดจนการส่งเสริม และสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง      
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ด้าน สทบ. จึงได้
จัดท าแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ ของสทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีปรากฏระดับปัจจัยความเสี่ยงที่ สทบ. ได้น า
ประเด็นดังกล่าวที่มีการวิเคราะห์มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการ
ติดตาม ประเมิน ควบคุม ความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ยังเหลืออยู่ตามกิจกรรม/โครงการและแผนงานต่าง ๆ 
ของงานแต่ละส านัก/ฝ่าย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ต่อไป 

 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
โดยจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ในการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม อาจมีสถานการณ์ 
ที่มีความไม่แน่นอน หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งการต้องเผชิญสภาวการณ์ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะ  
ในปี 2563 -2564 และอาจจะต่อเนื่องในปี 2565 กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19)  ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร ท าให้ 
สทบ. มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได้ก าหนดให้คณะกรรมการทุนหมุนเวียน จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

ในปีบัญชี 2564 สทบ.ได้ทบทวนกิจกรรมความเสี่ยงที่เหลืออยู่พร้อมด าเนินการติดตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยน ามาทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่พร้อมด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยอ้างอิงกรอบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบบูรณาการตามแนว  COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง  

สทบ. มีปัจจัยเสี่ยงจากปี 63 จ านวน 2 ปัจจัย และปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงานตามภารกิจนโยบายที่
มีความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในปีประเมิน หรือ ปี 2564 จ านวน 2 ปัจจัย นอกจากนี้ในการจัดท าคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทบ. ยังได้ก าหนดแนวทางและ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้
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ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือจากปี 2563 และปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นปี 2564  รวมทั้งหมด 4 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1.  การจัดท าข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายจ านวน 79,610 
กองทุน (ปัจจัยเสี่ยงการ
ด าเนินงานตามภารกิจนโยบายที่มี
ความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในปี 
2564) 

O, F การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 
ในปีงบประมาณ 2564  ได้มอบหมายให้ สทบ. 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงิน
ลงทุน ตามความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในรายงาน
การเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง สทบ. ได้ด าเนินรวบรวมข้อมูล
และบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล แต่ยังมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

แผนการด าเนินงานจัดท ารายงานข้อมูล
ทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ของกองทุนหมู่บ้านฯ ในปีงบประมาณ 
2564 

สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายมีข้อมูลสถานะการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ตาม เป้ าหมายจ านวนทั้ งสิ้ น 
79,610 กองทุน   

2. บุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)ไม่
เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
จากปี 2563) 

O, F, C ปัจจุบันจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอต่อ
จ านวนของกองทุ นหมู่ บ้ านฯ ประกอบกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระบาดอย่างรุนแรงในระหว่าง
ปี 2563 -2564 ส่งผลให้ในปัจจุบันการตรวจสอบ
บัญชีประจ าปียังมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน อาจจะมี
ข้อผิดพลาด และไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน 
 

การลด 
ความเสี่ยง 

โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านฯ (1,000 คน) โดยจัดอบรมและ
จัดสอบตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพและความช านาญเฉพาะ
ด้าน 

สทบ. สามารถสร้างผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้ านฯ ที่ ผ่ าน
มาตรฐานเดียวกัน และสามาร
ปฏิบัติ งานตามหน้ าที่ ได้  ตาม
จ านวนที่ตัง้เป้าหมายไว้  
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ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

3. กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
(ปั จจั ยเสี่ ยงที่ เหลื ออยู่ จากปี  
2563) 

S,O สทบ. มีการวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อีกท้ังอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานพัฒนากองทุน
หมู่บ้านฯ ในรูปแบบการท างานวิถีใหม่และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว ้
 

การลด 
ความเสี่ยง 

โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

สทบ. สามารถผลักดั นและ
พัฒนายกระดั บ ให้ กองทุ น
หมู่บ้านฯ สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และ
ภัยคุกคามเหตุจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขาดการ
ติดตามและปรับปรุ งแผนการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ท าให้การด าเนินงาน
โครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่ยังคงค้างไว้เกิดการชะลอ
โครงการ และไม่ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย 

O,C การด าเนินงานแผนโครงการฯภายใต้การเปลี่ยนแปลง
นโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สูงสุด ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ รวมทั้งภัยคุกคามเหตุจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่มีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มระดับความ
รุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองดังกล่าวเเกิดการชะลอการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ  ที่คงค้างยังไม่บรรลุเป้าหมาย   

การลด 
ความเสี่ยง 

การติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
เป็นระยะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

สทบ. สามารถบรรลุเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณให้ กั บกอ งทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังคง
ค้างไว ้

ทั้งนี้ รายละเอียดและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะระบุไว้ในเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรและรวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นกรอบบริหารความเสี่ยง
องค์กรประจ าปีโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
โดยการก าหนดความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเภทความเสี่ยงองค์กร 

การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงโดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์กรจะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ สทบ. 
ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลง 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงานภายใน
องค์กรซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากรกระบวนการท างานโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการทุจริตภายใน
องค์กร 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินต่อ
องค์กร 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่กากับดูแลองค์กร 

 
การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) 

ส าหรับการประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงนั้น ท าการสรุปผลจากปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด จากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินผลและนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงทบทวนปัจจัยเสี่ยงของปีงบประมาณ 2563 พบว่า สทบ. มีปัจจัย
เสี่ยงทั้งหมด 4 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
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ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ 

ด้านกลยุทธ ์
Strategic Risk 

ด้านการด าเนินงาน 
Operational Risk 

ด้านการเงิน 
Financial Risk 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

Com
pliance Risk 

RF 1 

การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายจ านวน 79,610 กองทุน (ปัจจัยเสี่ยงการ
ด าเนินงานตามภารกิจนโยบายที่มีความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นใน
ปี 2564) 

  O1 F1   

RF 2 
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)ไม่
เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

  O2 F2 C1 

RF 3 
กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนได้ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

 S1 O3    

RF 4 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และภัยคุกคามเหตุจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การด าเนินงานโครงการเพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
ยังคงค้างไว้เกิดการชะลอโครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 O4  C2 

ตาราง  1 ปัจจัยเสีย่ง ของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โดยสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้  
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง 
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk: C) จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง 

นอกจากนี้การระบุความเสี่ยงนั้นต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการ
ควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในปีก่อนหน้าด้วย ในกรณีของสทบ. 
มีปัจจัยเสี่ยงที่เหลือสืบเนื่องจากปี 2563 รวม 2 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  
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RF 1    การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 กองทุน 

   ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 มีสาเหตุจากตามการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติในปีงบประมาณ 2564  ได้มอบหมายให้ สทบ. ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุน  
ตามความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายงานการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ วันที่  
30 กันยายน 2562 ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง สทบ. ได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
เข้าระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ การด าเนินงานในปัจจุบันดังกล่าวยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 
79,610 กองทุน 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

  ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 มีสาเหตุมาจากมีจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอต่อจ านวนของกองทุนหมู่บ้านฯ 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดอย่างรุนแรงใน
ระหว่างปี 2563 -2564 ส่งผลให้ในปัจจุบันการตรวจสอบบัญชีประจ าปียังมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน อาจจะ
มีข้อผิดพลาด และไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน พบว่าระดับความเสี่ยงนั้นยังไม่ลดลงท าให้สทบ. ได้ยก
ปัจจัยเสี่ยงนี้มาด าเนินการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปี 2564 ด้วย โดยได้จัดประเภทของปัจจัย
เสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

RF 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้  

 ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ในปี 2563 และต่อเนื่องปี 2564  ได้มีการจัดประเภทปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S1) และด้านการด าเนินงาน (O3) 
เนื่องจาก กทบ. และ สทบ. มีการวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ในรูปแบบการท างานวิถีใหม่และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  
 
RF 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และภัยคุกคามเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การด าเนินงาน
โครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังคงค้างไว้เกิดการชะลอโครงการ และไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

  ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 การด าเนินงานแผนโครงการฯภายใต้การเปลี่ยนแปลงนโยบายอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งภัยคุกคามเหตุ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมระดับ
ความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการเพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้ระเบียบ คู่มือปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนดโดยจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี
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ในพ้ืนที่จังหวัด และกระบวนการมีส่วนร่วมของที่ประชุมสมาชิกเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านนั้น ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถจัดประชุมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผล
ให้เกิดการชะลอการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ที่คงค้างยังไม่บรรลุเป้าหมาย  อาทิ (1) โครงการตามแนวทาง
ประชารัฐ (กองทุนละ 500,000 บาท , 300,000 บาท และ 200,000 บาท) ( 2) การฟ้ืนฟูเพ่ือสนับสนุน
เงินเพ่ิมทุนตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (กองทุนละ 1 ล้านบาท) เป็นต้น ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องมีการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเป็นระยะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เป็นความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O4) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C2) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 
2. การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน 

 ตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ได้ระบุถึงประเด็นส าคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยกรอบการควบคุมภายใน จะประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment) กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) และการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) ดังนั้น เมื่อได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในส่วนถัดไปคือ การ
พิจารณาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจากการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกตัวอย่างกรอบการพิจารณา
ระบบควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับการควบคุมจะพิจารณาใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม และการติดตาม  

ทั้งนี้ ส าหรับการวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่มีอยู่ จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ จะเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พิจารณาและวิเคราะห์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากยังสามารถเข้าใจถึง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานการควบคุมภายในในปัจจุบันต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ในกรณีที่ประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมมีระดับต่ ากว่า 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีการวาง
แผนการบริการความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม และเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลดลงจนอยู่ในระดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงสามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ สทบ. ออกมาได้ ดังนี้ 
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ประเด็นความเสี่ยง/  
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน ระดับ

คะแนน 
มาตรการควบคุมทีจ่ะใช้/ แนวทางการ

บริหารความเสี่ยง 

RF 1 การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายจ านวน 79,610 กองทุน  

สทบ. ให้ สทบ.สาขาด าเนินการน าเข้าข้อมูลงบการเงิน ณ งวดปีบญัชี 
2562 เข้าระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชมุชน
เมือง โดยมีข้อมลูจ านวน 61,664 กองทุน แต่ในกระบวนการควบคุมนั้น
ยังไม่สามารถมีข้อมูลงบการเงิน ปี 2562 ได้ครบถ้วน ยังน้อยกว่าเป้าหมาย 

2 

แผนการด าเนินงานจดัท ารายงานข้อมูล
ทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ใน
ปีงบประมาณ 2564 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) 
ไม่เพียงพอ 

สทบ. มีระบบการควบคมุโดยโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่อง 
ทุกปีงบประมาณ แต่การด าเนินงานยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และ 
การตรวจสอบบัญชียังไม่ได้มาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึง นอกจากน้ี 
เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ท าให้การประสานงานและการ
ด าเนินงานเกิดความลา่ช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการติดตามและการด าเนินงานของโครงการสรา้งผู้ตรวจสอบบัญชี 

2 1) โครงการการสร้างผูต้รวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านฯ ปี  2564 
2) ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน และการ
ติดตามอย่างเหมาะสม 

RF 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนได้ 

สทบ. มีแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็น
สถาบันการเงินชุมชนอย่างต่อเนื่อง (แผน 5 ปี) และปรับปรุงหลักสตูรการ
ฝึกอบรมในรูปแบบแบบออนไลน์  รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาจดัท า
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าดว้ย  
การจัดตั้งและบริหารสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. ....ฯ แต่ในกระบวนการ
ควบคุมนั้นยังไมส่ามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ ์
COVID-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องและมีมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมพื้นท่ี
เสี่ยงท าให้มีกองทุนที่เสนอความตอ้งการเข้ารับการฝึกอบรมเพียง จ านวน 
741 กองทุน ยังน้อยกว่าเป้าหมาย   

2 1) โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ ปี 2564 
2) ปรับแผนและกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ ์

RF 4 การเปลีย่นแปลงนโยบาย และภัยคุกคามเหตุจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ขาดการติดตามและปรับปรุง
แผนการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ท าให้
การด าเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยงัคงค้างไว้เกิดการ
ชะลอโครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สทบ. มีการปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการใหส้อดคล้องตามสถานการณ์
ความเปลีย่นแปลง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอเหตดุ้วยภยัคุกคามจากโรค 
COVID-19เกดิขึ้นในวงกว้างและมีความรุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ี
ควบคุมได้ยาก 

2 ระบบการติดตามและปรบัปรุงแผนการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ 

ตาราง  2 การประเมินระบบ/ กระบวนการควบคุมภายใน สทบ. ปี 2564 
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๖ 
 

 

การประเมินระดับของโอกาส และผลกระทบของปจัจัยเสี่ยง 

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาส (Likelihood) 
และวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น  ๆโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน สามารถน ามา
ประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1  การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 กองทุน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 มีสาเหตุจากตามการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ในปีงบประมาณ 2564  ได้มอบหมายให้ สทบ. ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุน ตามความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในรายงานการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง สทบ. ได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 
ทั้งนี้ การด าเนินงานในปัจจุบันดังกล่าวยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 และปัจจัยเสี่ยง
ที่ 1 เป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O1) และด้านการเงิน (F1) 

 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 
79,610 กองทุน  มากกว่าร้อยละ 90  
(จ านวน 71,650 – 79,610 กองทุน) 

2 น้อย มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ตามเป้าหมายระหว่างร้อยละ 80 – 90 
(จ านวน 63,688 - 71,649 กองทุน)  

3 ปานกลาง มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ตามเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70-79  
(จ านวน 55,727 - 63,687 กองทุน) 

4 สูง มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ตามเป้าหมายระหว่างร้อยละ 60 - 69 
(จ านวน 47,766 -55,726 กองทุน)  

5 สูงมาก มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
น้อยกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
(จ านวน 47,765 กองทุน)  

ตาราง 3  โอกาสที่สทบ.จะมีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ครบถ้วน 
ตามเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 79,610 กองทุน  
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๗ 
 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. มีรายงานข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90  

มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความน่าเช่ือถือระดับ 
สูงมาก สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ สตง. ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนได้    

2 น้อย สทบ. มีรายงานข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านตามเป้าหมายระหว่างร้อยละ 80 
– 89 เพียงพอ มีความน่าเช่ือถือระดับสูงสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ สตง. ใน
การตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับมูลค่าเงิน
ลงทุนได้ 

3 ปานกลาง สทบ. มีรายงานข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านตามเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 
– 79 เพียงพอ มีความน่าเช่ือถือระดับปานกลาง สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ 
สตง. ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับ
มูลค่าเงินลงทุนได้แต่ยังไม่สมบูรณ ์

4 สูง สทบ. มีรายงานข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านตามเป้าหมายระหว่างร้อยละ 60 
– 69 ยังไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอต่อความน่าเช่ือถือ แต่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ สตง. ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับ
มูลค่าเงินลงทุนได ้

5 สูงมาก สทบ. มีรายงานข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านน้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่เหมาะสม
และไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ สตง. ในการตรวจสอบงบการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุน 

ตาราง  4  ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. มีข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ครบถ้วน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O2) ด้านการเงิน (F2) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(C2) ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอต่อจ านวนของกองทุนหมู่บ้านฯ ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดอย่างรุนแรงในระหว่างปี 
2563 -2564 ส่งผลให้ในปัจจุบันการตรวจสอบบัญชีประจ าปียังมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน อาจจะมี
ข้อผิดพลาด และไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2,000 แห่ง 
2 น้อย มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทนุเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,500 แห่ง 
3 ปานกลาง มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,000 แห่ง 
4 สูง มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 500 แห่ง 
5 สูงมาก ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผูต้รวจสอบบัญชี) 

ตาราง  5 โอกาสที่บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผูต้รวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 
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ระดับ 
 

ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

2 น้อย สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

3 ปานกลาง สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

4 สูง สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

5 สูงมาก สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู่ 

ตาราง  6 ผลกระทบจากกรณีที่บุคลากรที่มคีวามช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไมเ่พียงพอ 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเปน็สถาบันการเงินชุมชนได ้

ในปี 2563 และต่อเนื่องปี 2564  ได้มีการจัดประเภทปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เป็น
สถาบันการเงินชุมชนเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S1) และด้านการด าเนินงาน (O3) เนื่องจาก กทบ. และ 
สทบ. มีการวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ในรูปแบบการท างานวิถีใหม่และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มาใช้ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  

 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการประเมินผลและ
ได้รับการรบัรองมาตรฐานเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

2 น้อย มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีเข้ารบัการฝึกอบรมและสามารถปฏิบติังาน/เรียนรู้
เพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

3 ปานกลาง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีได้มาตรฐานและได้รับคดัเลือก 
พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

4 สูง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีได้มาตรฐานและได้รับการค้นหาและคดัเลือก 
เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

5 สูงมาก ไม่สามารถมีกองทุนหมู่บ้านฯพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนไดเ้ลย 
ตาราง  7 โอกาสที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบนัการเงินชุมชนได้ 
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๙ 
 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 1,000 แห่ง 
2 น้อย กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 500 แห่ง 
3 ปานกลาง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน 
4 สูง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้น้อยกว่าแผน 200 แห่ง 
5 สูงมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้น้อยกว่าแผน 400 แห่ง 
ตาราง  8 ผลกระทบจากกรณีที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี 4   การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และภัยคุกคามเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การ
ด าเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังคงค้างไว้เกิดการชะลอ
โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

การด าเนินงานแผนโครงการฯภายใต้การเปลี่ยนแปลงนโยบายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งภัยคุกคามเหตุจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมระดับความรุนแรงมากขึ้นส่งผล
ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และการชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ภายใต้ระเบียบ คู่มือปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่จังหวัด  และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของที่ประชุมสมาชิกเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนั้น  
ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที ่และไม่สามารถจัดประชุมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการชะลอการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ  ที่คงค้างยังไม่บรรลุเป้าหมาย  อาทิ (1) โครงการตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 
500,000 บาท , 300,000 บาท และ 200,000 บาท) ( 2) การฟ้ืนฟูเพ่ือสนับสนุนเงินเพ่ิมทุนตาม
โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที ่3 (กองทุนละ 1 ล้านบาท) เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นจะต้องมี
การติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเป็นระยะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เป็นความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (O4) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C2) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
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๑๐ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการตดิตาม และปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการเพื่อรองรับทกุสถานการณ์อย่าง

เหมาะสมและเพยีงพอเป็นระยะ ทุก ๓ เดือน 
2 น้อย - 

3 ปานกลาง มีการปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการเพื่อรองรับทุกสถานการณ ์
อย่างเหมาะสมและเพียงพอเป็นระยะทุก 6 เดือน  

4 สูง - 
5 สูงมาก มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และภยัคุกคามเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากข้ึน  ไม่มี
การติดตาม และปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

ตาราง  9  โอกาสที่ สทบ. ด าเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังคง
ค้างไว้เกิดการชะลอโครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้อยา่งต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมาย 

2 น้อย - 

3 ปานกลาง สทบ.สามารถด าเนินงานได้บางกิจกรรม แตไ่ม่บรรลุเป้าหมาย 

4 สูง - 

5 สงูมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังคงค้างไว ้

ตาราง  10  ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเป็นระยะอย่างเหมาะสม
  และเพียงพอ 
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๑๑ 
 

การประเมินความเสี่ยงของ สทบ.  
 

ประเภทความเสี่ยง ประเดน็ความเสี่ยง 

ระดับ 
(ระบุตัวเลข 1-25) 

ระดับความเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

ความเสี่ยง 
(1-25) 

ต่ า 
(1-3) 

ปานกลาง 
(4-8) 

สูง 
(9-15) 

สูงมาก 
(16-25) 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยทุธ ์

(Strategic Risk) 

S1: กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

 
3 3 9     

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏบิตัิงาน 
(Operation Risk) 

O1:  การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายจ านวน 
79,610 กองทุน (ปัจจัยเสี่ยงการด าเนินงานตามภารกิจ
นโยบายท่ีมีความเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นในปี 2564) 

3 3 9     

O2: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
ไม่เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

3 1 3     

O3: กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

3 3 9     

O4 :การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และภัยคุกคามเหตุจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การด าเนินงาน
โครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ยังคงค้างไว้เกิดการชะลอโครงการ และ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 1 3     

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 

(Financial risk) 

F1::  การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายจ านวน 
79,610 กองทุน (ปัจจัยเสี่ยงการด าเนินงานตามภารกิจ
นโยบายท่ีมีความเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นในปี 2564) 

3 3 9     

F2: บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
ไม่เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

3 3 9     

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบ 
(Compliance risk) 

C1:  บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
ไม่เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563) 

3 3 9     

C2: การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และภัยคุกคามเหตุจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ท าให้การด าเนินงานโครงการเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
ยังคงค้างไว้เกิดการชะลอโครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 1 3     

ตาราง  11 การประเมินความเสี่ยงของ สทบ.ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของ  
ความเสีย่งระดบัองค์กรข้างต้น สามารถน ามาจัดท าเป็นแผนภาพความเสีย่งระดับองค์กร (Risk Profile) 
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๑๒ 
 

 

  
โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
(1) (2) (3) (4) (5) 

  ผ
ลก

ระ
ทบ

 

สูงมาก 
(5) 

       

สูง (4)         

ปาน
กลาง 
(3) 

  
 (O1 F1) 
(S1,O3) 

(O2,F2,C1) 
  

น้อย 
(2) 

     

น้อย
มาก 
(1) 

   (O4 ,C2)     

รูปภาพ  1 แผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กรของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น 4 ระดับ ตาม Risk Profile ดังนี้ 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีเขียว (    ) 

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 8 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 

(3) ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง  ( High)  ค ะ แ น น ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  9 – 15 ค ะ แ น น  
มีแผนลดความเสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 

(4) ระดับความเสี่ ยงสู งมาก  (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ ยง  16 – 25 คะแนน  
มีแผนลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (    ) 
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๑๓ 
 

สทบ. ได้มีการก าหนดขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพ่ือให้องค์กร
สามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าวด้วย  
ในปี 2563 ความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความรุนแรงที่ยอมรับได้ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน
ฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ที่มีการด าเนินงานควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปี 2560 และในปี 2563  สทบ. ได้จัดท ามาตรการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) ปัจจัยเสี่ยง
ในประเด็นนี้ได้แก่ การก าหนดแนวทาง และจัดท าคู่มือการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น  

โดยสามารถดูรายละเอียดของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 และมาตรการควบคุมได้ใน ภาคผนวก ก 
นอกจากนี้ สทบ. ได้สรุปรายละเอียดระดับคะแนนต่อจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนี้ 

 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ระดับคะแนน
ความเสี่ยง  

ความหมาย 
จ านวนประเด็น

ความเสี่ยงกองทุน 
สูงมาก 16-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

1. ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ
พอยอมรับได้ในทันที 

2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
ล าดับแรก 

- 

สูง 9-15 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
1. ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ

พอยอมรับได ้
2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

3 

ปานกลาง 4-8 ระดับท่ีพอยอมรบัได้ 
1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ย

ไปยังระดับที่ยอมรบัได ้
2. ต้องก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบต้องตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 

- 

ต่ า 1-3 ระดับท่ียอมรับได้ 
1. ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไมต่้องมกีารจัดการเพิ่มเติม 
2. สามารถควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได ้

1 

รวม  

ตาราง  12 สรุประดับความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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๑๔ 
 

การประเมินความคุม้ค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 1 การจัดท าข้อมูล
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 
ในการตรวจสอบงบ
การเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมอืงแห่งชาติยังไม่
ครบถ้วนตาม
เป้าหมายจ านวน 
79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจนโยบายท่ีมี
ความเร่งด่วนท่ี
เกิดขึ้นในปี 2564) 

O1, F1 3 3 9 

การยุติ 
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถยุติเนื่องจากเป็นตามนโยบายคณะกรรมการและเกี่ยวข้องกับการบริหาร
งบประมาณ 

 
     

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จ้างบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก (outsource) 

ต้นทุนในการจัดจ้าง 
บริษัทหรือผูเ้ชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เพื่อการจัดเก็บ

ข้อมูลเพื่อให้ได้ 
ตามเป้าหมาย 

มีข้อมูลสถานะการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง 
ตามเป้าหมาย 

1 1 1 สทบ. 

การลด 
ความเสี่ยง 

แผนการด าเนินงานจัดท า
รายงานข้อมูลทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563  ของกองทุน
หมู่บ้านฯ 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการตามแผนฯ 

สามารถด าเนินงาน 
ตามแผนงาน 2 2 4 ฝจส. 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย มีรายงานข้อมูล
สถานะการเงินของกองทุน
หมู่บ้านตามเป้าหมาย
ระหว่างร้อยละ 70 – 79 
เท่าเดิม 

ต้นทุนทางเวลาก่อเกิด
ความล่าช้าในการ

ด าเนินงาน และไม่เป็นไป
เป้าหมาย 

ไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ 3 3 9   

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ในปี 2564 สทบ. มีแผนการด าเนินงานจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุน
หมู่บ้านฯ ซึ่งจะท าให้ความเสี่ยงลงลดเหลือ โอกาสระดับ 2 และผลกระทบระดับ 2 ทั้งนี้ สทบ.สามารถลดความเสี่ยงจนหมดไปได้หากมีการด าเนินงานตามแผนจัดท ารายงานข้อมูล
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 90  
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๑๕ 
 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 2 บุคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะ
ด้าน (ผู้ตรวจสอบ
บัญชี)ไม่เพียงพอ 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
จากปี 2563) 

O2, F2,C1 3 3 9 

การยุติความ
เสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เพราะเป็นกฏระเบียบข้อบังคับให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จ้างบริษัทหรือผู้
ตรวจสอบบัญชีจาก

ภายนอก (outsource) 

ต้นทุนในการจัดจ้าง 
บริษัทหรือผู้ตรวจสอบ

บัญชีจากภายนอก 
อีก 639  คนเพื่อให้ได้ 
361 คน ตามเป้าหมาย 

มีการด าเนินงานการ
ตรวจสอบบัญชีอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และได้มาตรฐาน

เดียวกันทุกกองทุน 

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

โครงการการสร้าง 
ผู้ตรวจสอบบัญชี 
กองทุนหมู่บ้านฯ  

(1,000 คน)  
โดยจัดอบรมและจัดสอบ
ตามมาตรฐานเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

และความช านาญเฉพาะ
ด้าน 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมความพร้อมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
1,000,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (พิธี
เปิด, ค่าเอกสาร, คู่มือ) 

50,000 บาท 
3. ค่าด าเนินการจัดสอบ  

432,7000 บาท 
รวม = 1,482,700 

บาท 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี
จ านวนบุคลากรที่

เพียงพอและกองทุน
หมู่บ้านได้รับการ

ตรวจสอบบัญชีอย่าง
ครบถ้วน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3 1 3 ฝงบ. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงใน
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ 

ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน และปริมาณ
งานต่อจ านวนผู้สอบ
บัญชีที่มีในปัจจุบัน 

สทบ. สามารถด าเนินงาน
ตรวจสอบบัญชีได้แต่ไม่

สมบูรณ์ 
3 3 9   

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ในปี 2564 โดยการด าเนินการโครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ จะส่งผลให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอ และส่งผลให้ระดับความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ที่  โอกาสระดับ 3 และผลกระทบระดับ 1 
รวมถึงสทบ. จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจนลดลงจนหมดไปได้หากมีการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องจนมีจ านวนที่เพียงพอ และการตรวจสอบบัญชีได้มาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน  
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๑๖ 
 

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ในปี 2564 ได้แก่การลดความเสี่ยงจนอยู่ในระดับโอกาส 3 และผลกระทบ 2 หรือ หมายถึงมีกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ได้มาตรฐานและได้รับคัดเลือกพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 500 แห่ง  ซึ่งส าหรับปัจจัย
เสี่ยงที่ 3  จ าเป็นต้องผลักดันให้สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.และเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี ทั้งนี้ความ
เป็นไปได้การด าเนินงานของ สทบ. จะข้ึนกับสถานการณC์OVID-19 ทีด่ีขึ้น การปรับปรุงกระบวนงาน/แผนการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมและโครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงนิชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งมกี าหนดเป้าหมายชัดเจนจากแผนประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 3 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ยังไม่สามารถพัฒนา
เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนได้ (ความเสี่ยง
เดิมจากปี 2563) 

S1,O3 3 3 9 

การยุติความ
เสี่ยง 

ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ 
ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.  
ที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การลดความเสี่ยง 

1. โครงการจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ 
1.1 ฝึกอบรมคกก.
กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มี
ความพร้อมสู่การเป็น
สถาบันการเงินชุมชน 
1.2 การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนา
กองทุนและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเปิดท าการ
สถาบันการเงินชุมชน 
(500 กองทุน) 

1.1 ฝึกอบรมผู้แทน
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านฯ 1,000 
กองทุน 
9,915,000 บาท 
1.2 การสนับสนุน
กองทุนที่ตั้งเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน  
(500 กองทุน) 
10,000,000 บาท 

มี ก า ร ผ ลั ก ดั น แ ล ะ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของกองทุนฯ
เพื่อให้สามารถยกระดับ
และพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ 

3 2 6 ฝปค. 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงในการ
พัฒนาตามงบประมาณที่

ท าได้ 

ค่าเสียโอกาสส าหรับ
กองทุนหมู่บ้านฯที่

สามารถพัฒนาตนเอง
ตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ประหยัดงบประมานใน
การด าเนินงาน

ประเมินผลคุณภาพ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

3 3 9 สทบ. 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๑๗ 
 

 

 เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงท่ี 4 คือปัจจัยเสี่ยงนั้นจะต้องลดลงมาจนถึงระดับโอกาส 1 และผลกระทบระดับ 1 ซึ่งหมายถึง สทบ. มีการติดตาม 
และปรับปรุงแผนการด าเนินงานโครงการเพื่อรองรับทุกสถานการณ์อย่างเหมาะสมและมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอระยะ ทุก ๓ เดือน เพื่อให้สามารถด าเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังคงค้างได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ 

RF 4 การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย และ 
ภัยคกุคามเหตุจาก
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ขาดการ
ตดิตามและปรบัปรุง
แผนการด าเนนิงาน
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ท าใหก้าร
ด าเนนิงานโครงการ
เพื่อสนบัสนนุ
งบประมาณใหก้ับ
กองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ยังคงค้าง
ไว้เกิดการชะลอ
โครงการ และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

O4, C2 3 1 3 

การยุติ 
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถยุติได้ 
เนื่องจากเป็นภารกิจของ สทบ. และการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้ 
เนื่องจากเป็นภารกิจของ สทบ. และการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล     

การลดความ
เสี่ยง 

จัดระบบการติดตาม
และปรับปรุง
แผนการด าเนินงาน
การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาที่
สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองที่คง
ค้าง ได้แก่  
(1) โครงการตาม
แนวทางประชารัฐ  
( 2) การฟื้นฟูเพื่อ
สนับสนุนเงินเพิ่มทุน
ตามโครงการเพิ่มทุน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ระยะที่ 3   

1.1 ค่าใชจ้่ายในการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนนิโครงการที่
คงค้าง ภายใต้ระเบยีบ คู่มือปฏิบัติ
1.2 การสนับสนนุเครื่องมอื 
อุปกรณ ์และเทคโนโลยีเพื่อการ
ขับเคลื่อการด าเนินงานโครงการที่คง
ค้าง 
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อ
การติดตามและการปรับปรุง
แผนการด าเนนิงานร่วมกบั
หน่วยงานระดับพื้นทีภ่ายใต้
สถานการณ์ทกุ 3 เดือน 

สามารถด าเนินงาน
โครงการที่สนับสนับ
งบประมาณให้กับกองทุน
หมุ่บ้านได้และได้รับทราบ
ปัญห อุปสรรคและแนว
ทางการด าเนินงานระหวา่ง
กระบวนการเพื่อให้
สามารถด าเนินงานได้ 
ภายใต้สถานการ์และ
มาตรการควบคุม 

1 1 1 ฝปร./
ฝปค. 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นภารกิจของ สทบ. 
และการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

3  1  3   สทบ. 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๑๘ 
 

ความเสี่ยงที่เหลือจากการจัดการความเสี่ยง (Residual Risk) 

จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถคาดการณ์ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าคงเหลือหลังจากด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมายในปี 2563 นี้ 

  
โอกาส 
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RF 4 (O4,C2) 
 
 

 
 

RF2 
(O2,F2,C1)   

รูปภาพ  2 Residual Risk Profile ของระดับความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท าแผนบริหารความเสีย่ง 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงน ามาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละ 
ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะ
ค านึงถึงโอกาสในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จด้วย นอกเหนือจากโอกาสเกิดและผลกระทบโดย
สามารถแสดงกิจกรรมในการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ได้ดังนี ้

 

ขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กร
ยอมรับได้  

(Risk Boundary/ Risk Tolerance) 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๑๙ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหาร

จัดการความ
เสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 
(ปี 2563) 

ไตรมาส 2 
(2564) 

ไตรมาส 3 
(2564) 

ไตรมาส 4 
(2564) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
RF 1 การจัดท าข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ในการตรวจสอบงบ
การเงินของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่
ครบถ้วนตามเป้าหมายจ านวน 
79,610 กองทุน (ปัจจัยเสี่ยง
การด าเนินงานตามภารกิจ
นโยบายท่ีมีความเร่งด่วนท่ี
เกิดขึ้นในปี 2564) 

O1, F1 การลดความ
เส่ียง 

แผนการด าเนินงานจัดท ารายงานขอ้มูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ของกองทุนหมู่บ้านฯ 

1) สทบ.สาขา รายงานผลการด าเนินงานข้อมุลกอง
ทุนหมู่บ้านฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2563 

            

ฝจส. 
2) น าเข้าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านเขา้สู่ระบบและ
บันทึกงบการเงินบัญชีที่ 1  

            

3) รายงานผลการด าเนินงานกองทุนหมูบ่้านและ
ชุมชนเมือง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานทางการ
เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

            

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)ไม่
เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
จากปี 2563) 

O2, 
F2,C1 

การลดความ
เส่ียง 

โครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชกีองทุนหมู่บ้านฯ **(โดยจัดอบรมและจัดสอบตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มศัีกยภาพและความช านาญเฉพาะด้าน) 

1.ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้
ตรวจสอบบัญช ี

            

ฝงบ. 
2. เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้
ตรวจสอบบัญช ี

            

3.จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญช ี             

4. จัดทดสอบผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมขึน้ทะเบียนผู้ที่
สอบผ่าน 

            



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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๒๐ 
 

 

ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหาร

จัดการความ
เสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 
(2563) 

ไตรมาส 2 
(2563) 

ไตรมาส 3 
(2563) 

ไตรมาส 4 
(2563) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

RF 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่
สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ 
(ความเสี่ยงเดิมจากปี 2563) 

S1,O3 การลดความ
เส่ียง 

โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ 
1. ส ารวจจ านวนกองทุนหมู่บา้นฯ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
เปน็สถาบันการเงินชุมชน 

            

ฝปค. 
 

2. ปรับหลักสูตรการฝกึอบรมรูปแบบออนไลน์             
3. ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นฯที่มีความ
พร้อมสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            

4. สนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนากองทนุและโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อการเปิดเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            

5. ติดตามการประเมินผลการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ 
เป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            

RF 4 การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย และ 
ภัยคกุคามเหตุจาก
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-
19) ขาดการตดิตามและ
ปรบัปรุงแผนการ
ด าเนนิงานอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ ท าใหก้าร
ด าเนนิงานโครงการ 
เพื่อสนบัสนนุงบประมาณ
ให้กบักองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ยังคงค้างไว้
เกิดการชะลอโครงการ 
และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

O4,C2 การลดความ
เส่ียง 

จัดระบบการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่คงค้าง 
1. วางระบบการติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 
   (1.1) โครงการตามแนวทางประชารัฐ  
   (1.2) การฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนเงินเพิ่มทุนตามโครงการ 
เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3   

            ฝปร./ฝปค. 

2. ด าเนินการสนับสนุนเครื่องมือและอปุกรณ์  เทคโนโลยี
เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ 

            

3.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิโครงการที่คง
ค้าง ภายใต้ระเบยีบ คู่มือปฏิบัต ิ

            

4.ประชุมเพื่อติดตามและการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับหนว่ยงานระดับพื้นที่ 13 สาขา คณะท างานที่
เกี่ยวขอ้ง และหนว่ยงานภาคี 
 

            

ตาราง  13 แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หมายเหตุ :  การด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมส าหรับความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียงบางประการอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ปัจจัยในปีนี้ลดลงได้ตามแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๒๑ 
 

 

การท ารายงาน การประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้   
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร โดยหลังจากส่วนงาน
ภายในของ สทบ. ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและ/หรือ
ระดับสูง มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดย สทบ. จะต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ครบทุกไตรมาส โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๒๒ 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับ

ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลและประโยชน์ ความเสี่ยงที่คาดว่า
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I ต้นทุน ผลประโยชน์ สรุป L I L×I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ตาราง  14 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมและการวิเคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๒๓ 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับ

ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ตาราง  15 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

๒๔ 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงปัจจุบัน แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ผลการด าเนินงาน  
และการด าเนินงาน 

 

ความเสี่ยงหลังด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรค/

ต าแนะน า ผู้รับผิดชอบ 
L I L×I L I L×I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

ตาราง  16 แบบฟอร์มการประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

ผนวก ก-๑ 
 

ภาคผนวก ก : 
ตัวอย่าง การก าหนดและคัดเลือกวิธกีารจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถถ่ายทอดไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สทบ. จึงได้ยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงที่ 3 คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในปี 2563 นี้ มาอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดของการด าเนินงานอีกครั้ง 

ซ่ึงจากกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ สทบ. จะท าให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้และล าดับของความเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการขององค์กรน าไปสู่
กระบวนการการก าหนดและคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์ของ สทบ. และแผนงบประมาณ
ประจ าปี นอกจากนี้ในการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละแนวทางจ าเป็นจะต้อง พิจารณา
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs) และผลประโยชน์ (Benefits) ของแต่ละแนวทางซึ่งจะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจสามารถพิจารณาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 
การสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นนโยบายของภาครัฐ 

และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
พัฒนาการบริการประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับ
ประชาชนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการออมและการจัดสวัสดิการชุมชนซึ่ง
การพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นหนึ่งในแผนงานที่จะท าให้ สทบ. สามารถ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 สทบ. ไม่สามารถพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็น
ประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2563 โดยการด าเนินงานการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ ให้
เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ และด้านการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องปี 2563 – 2564 ไม่สามารถ
ด าเนินงานโครงการได้ และจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี 2563 พบว่า ระดับความเสี่ยงนั้นยังไม่
ลดลงจะต้องควบคุมความเสี่ยงไว้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานซึ่งบางปีการด าเนินงานไม่ได้ตาม
เป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องยกประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปี 2564 
ทั้งนี้  จากผลการด าเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน สทบ. ได้อนุมัติจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนไปแล้วทั้งหมด 
8,384 กองทุน  และมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพัฒนาความพร้อม มีการบริหารจัดการดีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน และสามารถเปิดด าเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว 
จ านวน 2,364 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

ผนวก ก-๒ 
 

 
ระยะเวลา จ านวนเป้าหมาย (แห่ง) จ านวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีสามารถ

พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (แห่ง) 
ป ี2547 - 2552 2,449 1,029 

ปี 2553 1,000 506 
ปี 2554 1,000 595 
ปี 2555 1,000 920 
ปี 2556 1,000 958 
ปี 2557 1,000 ไม่มีการด าเนินงาน 
ปี 2558 1,000 1,023 
ปี 2559 1,000 1,073 
ปี 2560 1,000 1,075 
ปี 2561 738 725 
ปี 2562 500 930 
ปี 2563 500 ไม่สามารถด าเนินการได้จากสถานการณ์COVID -19 

รวม 12,187 8,834 

ตาราง  17 จ านวนเป้าหมายและจ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รบัการอนุมัติจดัตั้ง 

 สทบ. ได้ก าหนดตามเป้าหมายต่อปีไว้เท่ากับ 1 ,000 แห่งต่อปี อย่างไรก็ดี ในปี 2558 – 2560 
และปี 2562 มีจ านวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนสูงกว่า
เป้าหมาย แต่ในภาพรวมจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้ งได้รับการประเมินผล 
ได้รับการรับรองมาตรฐานและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนยังมีจ านวนต่ ากว่าเป้าหมาย และปี 2563  ยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์COVID -19  อีกทั้งยังขาดการก ากับติดตามเพ่ือดูแลการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้ในปี 2564 ไดท้บทวนความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน
เป็นความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์และด้านการด าเนินงาน ถึงแม้จะมีการการวางแผนส าหรับการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน แต่ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ส าหรับกรณีการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยที่ 3 ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว พบว่า โอกาส (Likelihood) ที่จะมีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ได้
มาตรฐานและได้รับคัดเลือกพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนนั้นอยู่ในระดับ 3 
หรือ ปานกลาง และผลกระทบ ( Impact) ที่ก าหนดตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลางอยู่ใน
ระดับ 3 หรือ ระดับปานกลาง กล่าวคือ มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ได้มาตรฐานและได้รับการค้นหาและ
คัดเลือกเพ่ือพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนตามแผน ถึงมากกว่าแผนแต่ยังไม่ได้ดีกว่าแผน 500 กองทุน 
หรือ 742 แห่ง (เป้าหมายปี 2564 จ านวน 500 แห่ง) ส่งผลให้ประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่ 3 อยู่ในระดับ 3 
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 การประเมินมาตรการการควบคุม 
 

ส าหรับกรณีปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตาม
เป้าหมาย  สทบ. ได้ก าหนดมาตรการควบคุมในรูปแบบของการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) 
ได้แก่ การก าหนดแนวทาง และการปรับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาศักยภาพกองทุนให้เป็นสถาบันการเงินในสถานการณ์ COVID – 19  ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ละลอกใหม่ระหว่างปี 2564 นั้น เมื่อวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรการควบคุม (ตารางที่ 2) 
มาตรการควบคุมส าหรับปัจจัยเสี่ยงนี้จะจัดอยู่ในระดับ 3 เนื่องจากสทบ. ไม่สามารถด าเนินงานได้  ส่งผลให้ 
สทบ. ต้องพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง พร้อมการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ของ
ทุกกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 

 การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 

การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทุก
กิจกรรมหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs) นั้นสามารถพิจารณาได้
จากแผนการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนงบประมาณรายปี และยังหมายรวมถึง ต้นทุนทางตรง
ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 
หรือต้นทุนทางอ้อม เช่น ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunities costs) และต้นทุนระยะเวลาในการด าเนินงาน
กระบวนการต่างๆ เป็นต้น และส าหรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึง องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ           
มีผลกระทบและโอกาสในการเกิดลดลง จนไปถึงความเสี่ยงนั้นๆ หายไป หรือยอมรับได้ 

นอกจากนี้กระบวนการสุดท้ายในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ ยง ได้แก่ การ
คาดคะเนระดับโอกาสและผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเหลืออยู่หลังจากการด าเนินการตามแนวการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาเลือกการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานจริงและมีความคุ้มค่าในการด าเนินงาน โดย สทบ. ได้ พิจารณาและวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดใน 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการยุติความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกยุติความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน

การเงินชุมชนได้นั้น ไม่สามารถด าเนินการยุติได้ เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล และเป็นยุทธศาสตร์ของ สทบ. 
ที่ต้องการจะให้สถาบันการเงินชุมชนเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (ตามยุทธศาสตร์
องค์กรยุทธ์ศาสตร์ที่ 1)  

2. แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการถ่ายโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือด าเนินงานแทนได้เนื่องจากถือ
เป็นภารกิจหลักขององค์กร 
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3. แนวทางการลดความเสี่ยง  

ส าหรับการเลือกการลดความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้นั้น สทบ. ได้มีแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ ต่อเนื่องระยะ 5 ปี  
มีแผนฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยปรับปรุงการ
ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ และด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนากองทุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้
กองทุนหมู่บ้านฯ มีความพร้อมในการยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 500 แห่ง โดยเมื่อท า
การวิเคราะห์ต้นทุน (Costs) และผลประโยชน์ (Benefits) พบว่า 

o ต้นทุนในการด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  2564 จ านวนเงิน  
19,915,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น  

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้แทนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  
เป็นเงิน 9,915,000 บาท 

2) เงินสนับสนุนกองทุนที่จะตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน  
เป็นเงิน 10,000,000 บาท  

o ผลประโยชน์ของการลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ คือ มีการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านฯ เพ่ือให้
สามารถยกระดับและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

ทั้งนี้ สทบ. ด าเนินงานลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน ระดับความเสี่ยง
จะอยู่ในระดับที่โอกาสเท่ากับ 3 และมีโอกาสที่ผลกระทบจะลดลงจาก 3 ไปเป็น 2 หรือ 1 ซึ่งหมายถึง 
 มีโอกาสที่ กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน 
ถึงระดับดีกว่าแผน 500 แห่ง ตามล าดับ 

4. แนวทางการยอมรับความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการยอมรับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ซึ่ง สทบ. จะต้องการยอมรับความเสี่ยงนั้นคือการพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้าน
ตามแผนและงบประมาณที่มีอยู่  ซึ่งส่ งผลให้มีต้นทุนค่าเสียโอกาสส าหรับกองทุนหมู่บ้านที่จะพัฒนา 
เพ่ือยกระดับเป็นสถาบันการเงิน แต่การด าเนินงานตามงบประมาณโดยยอมรับความเสี่ยงและยอมรับศักยภาพ
ที่ได้มีผลประโยชน์ คือประหยัดงบประมาณท่ีจะเพ่ิมเติมในการด าเนินงาน ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงจะท าให้
ความเสี่ยงคงเดิม ได้แก่ โอกาส 3 และ ผลกระทบ 3 

นอกจากนี้การก าหนดผู้รับผิดชอบก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตาม
แผนและบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ 3 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
ได้ในการลดความเสี่ยงตามโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นของฝ่ายปฏิบัติการและ
เครือข่ายสัมพันธ์ ทั้งนี้สามารถดูสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงได้ในตาราง 14 ตารางก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่
ละทางเลือกจะเห็นได้ว่า สทบ.ควรเลือกด าเนินงานตามการยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากมีความเหมาะสมของ
ต้นทุนและผลประโยชน์ รวมไปถึงมีโอกาสที่ความเสี่ยงจะคงเดิมอย่างเห็นได้ชัด  
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ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

สาเหตุ/
ผลกระทบ 

ประเภท
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะ

เหลืออยู่ 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 3 กองทุน
หมู่บ้านฯ ยัง
ไม่สามารถ
พัฒนาเป็น
สถาบัน
การเงินชุมชน
ได้ 
(ความเสี่ยงเดิม) 

ความเสีย่งเดมิ
จากปี 2563 แต่
ในปี 2564 ได้มี
การริเริ่มโครงการ
การจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน 
แต่ทั้งนี้ความ

เสี่ยงก็ยังมีอยู่ใน
เชิงของการ

ปฏิบัตกิารการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพิ่ม
ศักยภาพกองทุน

หมู่บ้านฯ 

S1,O3 3 3 9 

การยุติความ
เส่ียง 

ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายทีต่้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็น
สถาบันการเงินชุมชน         

การถ่ายโอน
ความเส่ียง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.ที่ต้องพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การลดความ
เส่ียง 

1. โครงการจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ 
1.1 ฝึกอบรมคกก.
กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มี
ความพร้อมสู่การเป็น
สถาบันการเงินชุมชน 
1.2 การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนา
กองทุนและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเปิดท าการ
สถาบันการเงินชุมชน 
(500 กองทุน) 

1.1 ฝึกอบรมผู้แทน
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านฯ 1,000 
กองทุน 
9,915,000 บาท 
1.2 การสนับสนุน
กองทุนที่ตั้งเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน  
(500 กองทุน) 
10,000,000 บาท 

มีการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของ
กองทุนฯเพื่อให้
สามารถยกระดับ
และพัฒนาเป็น
สถาบันการเงิน

ชุมชนได้ 

3 2 6 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

และเครือข่าย
สัมพันธ ์

การยอมรับ
ความเส่ียง 

ยอมรับความเส่ียง      
ในการพัฒนาตาม
งบประมาณที่ท าได้ 

ค่าเสียโอกาสส าหรับ
กองทุนหมู่บ้านฯ ที่

สามารถพัฒนาตนเอง
ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ

กองทุน 

ประหยัดงบประมาน
ในการด าเนินงาน

ประเมินผลคุณภาพ
กองทุนหมู่บ้านฯ 3 3 9 สทบ. 

ตาราง  18 ตารางก าหนดวิธีการจัดการความเสีย่งและการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่ละทางเลือก 


