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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ควบคุมปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน/เป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง จากการที่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานตลอดจนนโยบายเร่งด่วนท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์หลักที่เป็นแหล่งเงินทุน
โดยจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมแก่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ด้าน สทบ. จึง
ได้จัดท าแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ ของสทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏระดับ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง สทบ. ได้น าประเด็นความเสี่ยงที่มีการควบคุมมาพิจารณาให้อยู่
ในระดับที่ลดลง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการติดตาม ประเมิน 
ควบคุม ความเสี่ยงต่อการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของงานแต่ละฝ่าย/
ส านัก ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน
บริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ต่อไป 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ  สทบ. ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การรวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหาร
และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นกรอบบริหาร
ความเสี่ยงองค์การประจ าปีต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ขององค์การโดยการก าหนดความเสี่ยงระดับองค์การจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

รายการความเสี่ยงองค์กร 

การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์การ
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์การจะแบ่งประเภทตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงองค์การของ สทบ. ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์การไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลง 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงาน
ภายในองค์การซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากรกระบวนการท างานโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการทุจริต
ภายในองค์การ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
การเงินต่อองค์การ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่กากับดูแลองค์การ 



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

การระบุความเสีย่งระดับองค์กร 

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัด
ระดับโอกาส และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาใช้
ประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน สามารถน ามาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญทั่วทั้งองค์การ ดังนี้ 

 
 

การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซ่ึงไม่สามารถพัฒนาเองของกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที ่(L1) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ

ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ต่อประเด็น 

2 น้อย มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
หรือต่อประเด็น 

3 ปานกลาง มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่เฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
หรือต่อประเด็น 

4 สูง มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือต่อ
ประเด็น 

5 สูงมาก ไม่มีการด าเนินงาน (รวมถึงผลกระทบจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึ งข้อมูลของ 
สทบ. ได้อย่างสะดวก (I2) ) 

ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ซึ่งไมส่ามารถพัฒนาตนเองของกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนท่ี 
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2. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. 
ได้อย่างสะดวก (L2) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่เกิดขึ้นเลย 
2 น้อย 1 ครั้ง/ปี 
3 ปานกลาง 2 ครั้ง/ปี 
4 สูง 3-10 ครั้ง/ปี 
5 สูงมาก มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 

ตารางที่ 2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งกองทุนหมุ่บ้านฯ ในพ้ืนทีไ่ม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้อย่างสะดวก 

 
3. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และภาคี

เครือข่าย (L3) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
2 น้อย มีการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส 
3 ปานกลาง มีการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้งต่อครึ่งปี 
4 สูง มีการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
5 สูงมาก ไม่มีการติดตาม 

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และภาคีเครอืข่าย 

 
4. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อุปสรรคในการด าเนินงานของ สทบ. (L4) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่เกิดขึ้นเลย 
2 น้อย 1 - 2 ครั้งต่อปี 
3 ปานกลาง 1 - 2 ครั้งต่อเดือน 
4 สูง มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน 
5 สูงมาก ทุกครั้งในการด าเนินงาน 

ตารางที่ 4 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์อุปสรรคในการด าเนินงานของ สทบ. 
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การประเมินระดับของผลกระทบต่อเหตุการณ์ความเสี่ยง 

1. การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนได้ (I1) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้ทั้งหมด 
2 น้อย กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา 

3 ปานกลาง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้ระหว่างร้อยละ 25 -75 ของจ านวนทั้งหมดที่
ได้รับการพัฒนา 

4 สูง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา 

5 สูงมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วไม่สามารถจัดตั้งเป็น
สถาบันการเงินุมชนได้ 

ตารางที่ 5 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได ้

 
2. การประเมินระดับผลกระทบ กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้

อย่างสะดวก (I2) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้ทุกรูปแบบ โดยมีความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงข้อมูล 
2 น้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผ่านภาคีเครือข่าย หนังสือ วารสาร สื่อ

วิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ Internet โดยมีอุปสรรคบ้าง 
3 ปานกลาง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผ่านภาคีเครือข่าย หนังสือ และวารสาร 
4 สูง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผ่านภาคีเครือข่ายเท่านั้น 
5 สูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ.ได้เลย 

ตารางที่ 6 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้อย่างสะดวก 
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3. การประเมินระดับผลกระทบ กรณีไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯ (I3) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท 
2 น้อย สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท ยกเว้นฐานข้อมูลของกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 
3 ปานกลาง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท ยกเว้นฐานข้อมูลลูกหนี้ 
4 สูง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท ยกเว้นฐานข้อมูลทางการเงิน 
5 สูงมาก สทบ. ไม่มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท 
ตารางที่ 7 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีไมม่ีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

 
4. การประเมินระดับผลกระทบ  กรณีกองทุนหมู่ บ้ านฯ ได้ รั บการสนับสนุนจาก

คณะอนุกรรมการฯ และภาคีเครือข่ายไม่เพียงพอ (I4) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด

และมีความถูกต้องเรียบร้อยสทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุนหมูบ่้านฯ ทุกประเภท 

2 น้อย สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 
75 จากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 

3 ปานกลาง สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 
50 จากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 

4 สูง สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 
25 จากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 

5 สูงมาก สทบ. ไม่ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ 
ตารางที่ 8 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รบัการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ และภาคี

เครือข่ายไม่เพียงพอ 
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5. การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ได้รับเงินจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ (I5) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 
2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค์ 
4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 

ตารางที่ 9 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ได้รับเงินจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

 
6. การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกฎหมายและกฎระเบียบไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน (I6) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 
2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค์ 
4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 
ตารางที ่10 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกฎหมายและกฎระเบียบไมส่อดคล้องต่อสถานการณ์ปจัจุบัน 

 

7. การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ในระดับ C และ D ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่ สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน (I7) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 
2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค์ 
4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 
ตารางที่ 11 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บา้นฯ ในระดับ C และ D ไม่สามารถปฏบิัตงิานๆตาม

มาตรฐานที่ สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
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การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. 

ประเภทความเสีย่ง ประเด็นความเสี่ยง 
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) 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์
(Strategic Risk) 

S1: กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนา
เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

3 4 12     

S2: กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ได้รับเงิน
จัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ 

2 1 2     

S3: กองทุนหมู่บ้านฯ ในระดับ C และ D ไม่
สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที ่
สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

2 3 6     

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิงาน 

(Operation Risk) 

O1: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของ สทบ. ได้อยา่งสะดวก 

4 2 8     

O2: ไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บา้นฯ และ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ 

4 5 20     

O3: กองทุนหมู่บา้นฯ ได้รับการสนับสนนุ
จากคณะอนุกรรมการและภาคี
เครือข่ายไม่เพียงพอ 

3 5 15     

O4: กองทุนหมู่บา้นฯ ในระดับ C และ D 
ไม่สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 
สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

2 3 6     

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial risk) 

F1: ไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ 

4 5 20     

F2: กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ได้รับเงิน
จัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิกกองทุนหมูบ่้านฯ 

2 1 2     

F3: กองทุนหมู่บ้านฯ ในระดับ C และ D 
ไม่สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 
สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

2 3 6     

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ 
(Compliance risk) 

C1: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของ สทบ. ได้อยา่งสะดวก 

4 2 8     

C2: กฎหมายและกฎระเบียบไม่สอดคล้องต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1 1 1     

C3: กองทุนหมู่บา้นฯ ในระดับ C และ D ไม่
สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที ่
สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

2 3 6     

ตารางที่ 12 การประเมินความเสีย่งของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์การข้างต้น น ามาจัดท า
เป็นแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์การ (Risk Profile) 

 
5    
 

  O3 O2 , F1  

 
4 
 

  S1   
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S3 , O4 
F3 , C3 
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   O1 , C1  

 
1 
 

C2 S2 , F2    

 
 
 

1 2 3 4 5 

รูปภาพที่ 1 แผนภาพความเสีย่งระดับองค์การ (Risk Profile) ของ สทบ. 

  
ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ

ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น 4 
ระดับ โดยมีรายละเอียดระดับคะแนนต่อจ านวนปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนี้ 
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โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 
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ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง  

ความหมาย 
จ านวนประเด็น

ความเสี่ยงกองทุน 
สูงมาก 16-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

1. ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือพอยอมรับได้ในทันที 

2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
ล าดับแรก 

1 

สูง 9-15 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
1. ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ

พอยอมรับได ้
2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

2 

ปานกลาง 4-8 ระดับท่ีพอยอมรับได้ 
1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ย

ไปยังระดับที่ยอมรบัได ้
2. ต้องก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบต้องตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 

6 

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

3 

รวม 12 
ตารางที่ 13 สรุประดับความเสีย่งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 

การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
S1 กองทุนหมู่บ้านฯ 

ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได ้

1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม 
3.187,000 บาท 
2. เงินสนับสนุน
การปฏิบัติการ
พัฒนากองทุน
หมู่บ้านฯ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเปิดท าการ
สถาบันการเงิน
ชุมชน 
10,000,000 บาท 
(500 กองทุนฯ)  

หลังเข้ารับการอบรม 
ผู้บริหาร คณะท างาน 
และบุคลากร ของ 
สทบ. มีความรู้
ความสามารถในการ
คิดและวเิคราะห์
สถานการณ์การ
ด าเนินงานของ สทบ. 
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
เพื่อสามารถก าหนด
เป็นแผนปฏิบตัิการทีม่ี
ประสิทธิผลและได้รบั
การยอมรับ 

การพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพในการ
คิด และวิเคราะห์ 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ 
สทบ. เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของ 
สทบ. มีเป้าหมายใน
การจัดสรรเงินให้แก่
กองทุนฯ ดังนัน้
ผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องมีทักษะ
ในการคิดและ
วิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินสถานการณ์
และสภาพแวดล้อม
การด าเนินงานแต่ละ
โครงการ 
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การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 

S3 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ในระดับ C และ D 
ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานที่ สทบ. 
ก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วน 

แผนงานการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ของ สทบ.  

1. ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
กองทุนหมู่บ้านฯ  
2. ระยะเวลาใน
การรวบรวมข้อมูล 
และปรับปรุงการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านฯ 
ตามมาตรฐาน 
สทบ.  

สามารถยกระดับ
จ านวนกองทุนหมู่บ้าน
ฯ ที่มีผลการ
ด าเนินงานในระดับ C 
และ D ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
และสามารถควบคุม
การด าเนินงานได้ตาม
นโยบายของ สทบ. 
และรัฐบาล 

ยกระดับกองทุน
หมู่บ้านฯ ให้สามารถ
บริหารจดัการด้วย
ตนเองได้ โดย สทบ. 
สามารถติดตามการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ 
สทบ. 

 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

O1 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของ สทบ. 
ได้อย่างสะดวก 

1. แผนงานปรับปรุงข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห้ มี ค ว า ม
ทันสมัยและสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 

1. ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ 
(เนื้อหา 
รายละเอียด) ให้มี
ความน่าสนใจ 
2. เพิ่มเติม
ช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

1. บุคลากรของ สทบ. 
และกองทุนหมู่บ้านฯ 
สามารถติดต่อและให้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทัน
ต่อการด าเนินงานและ
มีความสะดวกง่ายต่อ
การน าไปใช้งาน 

การปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ และ
ช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูล เป็นภารกิจ
หน้าท่ีที่ สทบ. 
จะต้องด าเนินการให้
เกิดความรวดเร็ว 
ทันสมัย ง่ายต่อความ
เข้าใจ และสะวดต่อ
การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าว 

 

O2 ไม่มีฐานข้อมลู
กองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1. แผนงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

1. ผู้บริหารและ
บุคลากรของ 
กทบ. ซึ่งถูก
แต่งตั้งเป็น

1. ผู้บริหารรับทราบ
ถึงความพร้อมใช้
งานและความ
ต้องการปรับปรุง

การบริหารจัดการ
สารสนเทศ เป็น
กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเข้ามา
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การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 

1.1. การจัดท าระบบ
ธุรกรรมการเงิน
และบัญชี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

1.2. การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและ
ระบบรายงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

คณะท างาน 
มีภาระงาน
มากขึ้น 

2. ระยะเวลาใน
การรวบรวม
ข้อมูล และ
ทบทวนแผน
แม่บท
สารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนอง
การด าเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพ
ของ กทบ. 

2. น าข้อเสียและ
ความไม่พร้อม
ของระบบ
สารสนเทศไป
ปรับปรุง 

3. สามารถวางแผน
และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากขึ้น 
ดังนั้น กทบ. จึงต้อง
ศึกษาความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ กทบ. รวมทั้ง 
แผนการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรในดา้น
สารสนเทศควบคู่กัน 

O3 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ได้รับการสนบัสนุน
จาก
คณะอนุกรรมการ
และภาคีเครือข่าย
ไม่เพียงพอ 

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวดัและรดับ
อ าเภอ 
2. แผนงานพัฒนาและ
สนับสนุนเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
ฯ 7,955,600 
บาท 

2. ค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุน
กิจกรรมของเครือ
เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯ 
11,090,000 บาท 

1. คณะอนุกรรมการฯ 
สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าประสงค์ได้
ครบถ้วนสมบรุณต์าม
ภารกิจหน้าท่ี 

2. เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านฯ สามารถมี
ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกองทุน
หมู่บ้านฯ ได้ดียิ่งข้ึน  

การพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินงานต่างๆ 
ของ
คณะอนุกรรมการฯ 
และเครือข่าย 
สามารถสรา้งการ
รับรู้ การเรียนรู้ และ
การให้ความรู้แก่
กองทุนหมู่บ้านฯ อีก
ทั้งเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของกงอ
ทุนหมู่บ้าน สทบ. 
กทบ. และนโยบาย
ของภาครัยได้อย่างดี
ยิ่งข้ึน 
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การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 

 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

F1 ไม่มีฐานข้อมลู
กองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1. แผนงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

1.1. การจัดท าระบบ
ธุรกรรมการเงิน
และบัญชี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

1.2. การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและ
ระบบรายงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

1. ผู้บริหารและ
บุคลากรของ 
สทบ. ซึ่งถูก
แต่งตั้งเป็น
คณะท างาน 
มีภาระงาน
มากขึ้น 

2. ระยะเวลาใน
การรวบรวม
ข้อมูล และ
ทบทวนแผน
แม่บท
สารสนเทศ 

1. ผู้บริหาร
รับทราบถึง
ความพร้อมใช้
งานและความ
ต้องการ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ของ สทบ. 

2. น าข้อเสียและ
ความไม่พร้อม
ของระบบ
สารสนเทศไป
ปรับปรุง 

3. สามารถวางแผน
และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการ
สารสนเทศ เป็น
กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเข้ามา
ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากขึ้น 
ดังนั้น สทบ. จึงต้อง
ศึกษาความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ สทบ. รวมทั้ง 
แผนการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรในดา้น
สารสนเทศควบคู่กัน 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

C3 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ในระดับ C และ D 
ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานที่ สทบ. 
ก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วน 

1. ออกระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบัติและช้ีแจงการ
ด าเนินงาน 

2. จั ด ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง านกองทุ น
หมู่บ้าน 

1. ผู้บริหารและ
บุคลากรของ 
สทบ. ซึ่งถูก
แต่งตั้งเป็น
คณะท างาน 
มีภาระงาน
มากขึ้น 

1. ความชัดเจนของ
กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

2. ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
กฎหมาย 

กฎระเบียบ แนว
ทางการปฏิบัติ และ
มาตรฐานการ
ด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้อง มีความ
จ าเป็นให้
ผู้ปฏิบัติงานนทุก
ระดับ และทุกคน
รับรู้ เพื่อให้การ
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การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 

2. ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ประชุม 

3. ค่าใช้จ่ายใน
การติดตาม
ผล 

ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 

ด าเนินงานของ สทบ. 
เป็นไปในทางทาง
และมมีาตรฐาน
เดียวกัน 

ตารางที่ 14 การประเมินความคุม้ค่าในการบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 

 
 
ความเสี่ยงที่เหลือจากการจัดการความเสี่ยง (Residual Risk) 

จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของแผนบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถคาดการณ์ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าคงเหลือ
หลังจากด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 
(5) 

         

สูง (4)          

ปาน
กลาง (3) 

       

น้อย (2) O3  
S1 , S3  
O1 , C3 

      

น้อยมาก 
(1) 

 O2 ,  F1       

รูปภาพที่ 2 Residual Risk Profile ของระดับความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท าแผนบริหารความเสีย่ง 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงน ามาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่
ละปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ  อย่างไรก็ตามการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงจะค านึงถึงโอกาสในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จด้วย นอกเหนือจาก



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

โอกาสเกิดและผลกระทบโดยสามารถแสดงกิจกรรมในการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ได้ดังนี้ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ทางเลือก (ใส่เครื่องหมาย √) 
กิจกรรม 

จัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

การ
หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

การถ่าย  
โอนความ

เสี่ยง 

การควบ  
คุมความ

เสี่ยง 

การยอม 
รับความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
S1: กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้ 
    1. โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้านฯ 
1.1 ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านฯ 

ที่มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน 

1.2 การสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านฯ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเปิดท า
การสถาบันการเงินชุมชน 

ฝปค. 

S3: กองทุนหมู่บ้านฯ ในระดับ C และ D ไม่
สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที ่สทบ. 
ก าหนดได้อยา่งครบถ้วน 

    1. แผนงานการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของ สทบ. 

ฝปค./สผบ./
ฝกท. 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
O1: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ของ สทบ. ได้อย่างสะดวก 
    1. แผนงานปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มี

ความทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ฝจส. 

O2: ไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บา้นฯ และ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ 

    1. แผนงานพัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศกองทุนหมู่บ้านฯ 
1.1. การจัดท าระบบธุรกรรมการเงินและ

บัญชี กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
1.2. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ

ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

ฝจส. 

O3: กองทุนหมู่บา้นฯ ได้รับการสนับสนนุจาก
คณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายไม่
เพียงพอ 

    1. แผนงานพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัดและรดับอ าเภอ 

2. แผนงานพัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านฯ 

ฝปค. 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) 
F1: ไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และ

สมาชิกกองทุนหมู่บา้นฯ 
    1. แผนงานพัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศกองทุนหมู่บ้านฯ 
1.1. การจัดท าระบบธุรกรรมการเงินและ

บัญชี กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

ฝงบ./ฝจส. 



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ทางเลือก (ใส่เครื่องหมาย √) 
กิจกรรม 

จัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

การ
หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

การถ่าย  
โอนความ

เสี่ยง 

การควบ  
คุมความ

เสี่ยง 

การยอม 
รับความ

เสี่ยง 
1.2. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ

ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risk) 
C3: กองทุนหมู่บา้นฯ ในระดับ C และ D ไม่

สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที ่สทบ. 
ก าหนดได้อยา่งครบถ้วน 

    1. ออกระเบียบ/แนวทางปฏิบัติและชี้แจง
การด าเนินงาน 

2. จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
3. รายงานผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

ฝปค./ ฝจส./ 
ฝงบ./สผบ./ฝกท. 

ตารางที่ 15 แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

หมายเหตุ :  เป้าหมายการด าเนินงาน: ปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัย สามารลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือลดลงได้ทั้ง 2 อย่าง  



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

การท ารายงาน การประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์  ประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงว่ามี
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่  ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากผู้บริหาร  โดยหลังจากส่วนงานภายในกองทุนฯทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน า
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและหรือสูงมาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยกองทุนฯ 
จะต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง   รวมถึงการ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกไตรมาส  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงปัจจุบนั ระดับ
ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลและประโยชน ์ ความเสี่ยงที่คาดว่า
คงเหลือ 

ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุป L I L×I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

ตารางที่ 16 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมและการวิเคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .. 

  



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงปัจจุบนั ระดับ
ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
L I L×I เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ตารางที่ 17 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

  



 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงปัจจุบนั แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน และการ
ด าเนินงาน 

 

ความเสี่ยงหลัง
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

ปัญหาและอุปสรรค/

ต าแนะน า 
ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I L I L×I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

ตารางที่ 18 แบบฟอร์มการประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 


