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ค าน า 

 
การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้

อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและ
เป็นแนวทางในด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลง
จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้
จัดให้มกีารจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไป
ตามหลักวิชาการกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ของ 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการท างานและบริหารของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

ท้ายที่สุดนี้ คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความ
เสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทท่ี 1 หลักการและเหตุผล 
 

 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้กองทุนฯ สามารถด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีการก ากับดูแลการท างานที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิม
คุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งในแง่ของการบริหารงานและบริหารงบประมาณ  ด้วยเหตุนี้ สทบ. จึงมีนโยบายน า
ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบภายในมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประกอบกับ
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ระหว่าง กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานใน
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนและส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอีกด้วย 

ทั้งนี้ พบว่า ภายใต้สภาวการณ์ในการด าเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง 
สถานการณค์วามไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
หรือเป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาสการเกิดและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
นั้นๆ การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง รวมถึงก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการเลือกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ การบริหาร
ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงาน
และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดท าโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตาม
แนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้
ก าหนดขึ้น  
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1.1 กรอบแนวคิดส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  
 

การวัดระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 จะต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ตามกรอบหลักการบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

รูปภาพ  1  องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework1 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
3) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5) การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Response) 
6) กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

                                                 
1 ที่มา: กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร, Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, 2547 
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1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล

การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น จะต้อง
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การบริหารงานและการใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปตามเป้ามายและประสงค์
ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นๆ โดยก าหนดให้กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ประเมินผล และน าเสนอกรอบหลักเกณฑ์
ส าหรับการประเมินผลใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนต่างๆ โดยมีกรอบหลักเกณฑ์ใน 4 ด้าน 
ดังนี้ 

 1) ด้านการเงิน 
 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3) ด้านการปฏิบัติการ 
 4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

 ส าหรับด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนนั้น เป็นด้านที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทุน
หมุนเวียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนสามารถด าเนินงานจน
บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัดผล
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

1) บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง 

3) การตรวจสอบภายใน การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

4) การบริหารจัดการสารสนเทศ การวัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศ 
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5) การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนด
เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้ค าแนะน า
ในกรอบการท างานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

โดยองคป์ระกอบที่ดีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดระดับความส าเร็จในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 
เป็นการพิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดท า
รายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
เป็นการพิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฎผ่านคู่มือการบริ
หารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
เป็นการพิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณาระบบการ
ควบคุมภายในควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน ทั้งนี้ในการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของทุนหมุนเวียนให้ครบถ้วนตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มี
การระบุความเสี่ยงใน 4 ด้านหลัก ได้แก่  

1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  
2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)   
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  

โดยความเสี่ยงทางการเงิน อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร ความ
เสี่ยงด้านการช าระหนี้ของลูกค้า และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น หรือความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน อาจประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านบุคลากร  ความเสี่ยงด้านระบบงาน และความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Assessment) 
เป็นการพิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่ง
ประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน าฐานข้อมูล



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 5 

มาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง โดยการระบุถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิด
ความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการจากผลการวิเคราะห์ความเสียหาย
ข้างต้น 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการพิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Costs - Benefitsในแต่ละทางเลือกในการจัดการ  

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
เป็นการพิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารสูงสุด
และผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
เป็นการพิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับการสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน 
และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) 
เป็นการพิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 

 
 
  



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 6 

1.3 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในแบบบูรณาการตามแนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) 

 
ตามองค์ประกอบตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO 

ERM Integrated Framework) ที่กล่าววถึงในหัวข้อ 1.1 กรอบแนวคิดส าคัญของการบริหารความเสี่ยง มี
ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญ 8 ส่วน โดยกล่าวถึงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมภายในนั้นประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 

 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
 

 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นใน
หน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในใน
หน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่ง
รวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมในหน่วยงาน เช่น 

1.1) ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 

  ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อ
ผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน รวมถึงการแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

(2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้ เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

(3) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกต าแหน่ง
หน้าที่ และระดับของความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่าง
ชัดเจน 

(4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากรตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนด
บทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 

(5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

1.2) ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

  การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ 
ฝึกอบรม หรือก าหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ 
ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ  เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของ
สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และท าตัวให้เป็นตัวอย่างอย่าง
สม่ าเสมอทั้งโดยค าพูดและการกระท า 

(2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม
ดังกล่าว 

(3) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนโดยรวมถึง
กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิด 
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  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานการจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืนๆ 
ด้วย 
 

1.3) โครงสร้างของหน่วยงาน 

  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 

(1) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่างๆ หากกิจการ
เลือกใช้การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมี
ความส าคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน 
รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการ
ควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน  อาจไม่
เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานท่ีเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 

(3) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและต้อง
ชัดเจน 

 

1.4) นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

  ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงาน
นั่นเองที่เป็นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและ
เหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

(2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง
ให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 

(3) ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
(4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและ

สม่ าเสมอ 
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(5) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อ
หน่วยงาน 

 

1.5) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 

(1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึ งการกระจาย
อ านาจและระบบการสอบทานความถูกต้องระหว่างกัน 

(2) ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงาน และระบบการรายงาน

ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.6) คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ
ช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
  

 สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืนๆ ต่อไป 
 

2) กิจกรรมการควบคุม 

 2.1)  กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้อง
จัดให้มีขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความม่ันใจใน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  

  2.2) ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการ
ควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 
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(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  
(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้ เกิดความ
เสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น 
เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี การก าหนดวงเงิน
ส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการ
ควบคุมท่ีก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจ าปี การทบทวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่
ก าหนดขึ้น เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

 2.3) ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ 

(1) นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติงาน อ านาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการควบคุม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และ
ตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 

(2) การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยต่างๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน สามารถสอบทานกันได้ เช่น อ านาจในการอนุมัติ การก าหนดขอบเขต
ของงาน เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้างวิธีการควบคุม
เพ่ือให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

(3) การสอบทานและการกระทบยอด 
ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ระดับต่างๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งใน
แต่ละระดับอาจก าหนดวิธีการสอบทานและกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 
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 ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบทานการปฏิบัติ งาน โดยการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบเป้าหมาย แผน และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลใน
อดีตที่ผ่านมา เพ่ือให้สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข และ
เตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

 ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบทานและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้าน จากรายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้ โดยอาจท าการสอบทานและหรือ
กระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(4) การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัด
ให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่
สมควร 

(5) การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เงินสดและเอกสารสิทธิต่างๆ ฯลฯ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การก าหนด
สถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้นๆ และการจัดให้ท าทะเบียนคุม และการ
ตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

(6) ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตาม
ผลการปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

  

นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรม การควบคุมด้านการบริหาร
และการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง
และการควบคุม และต้องค านึงว่ากิจกรรม การควบคุมที่จัดให้มีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อา จ
ก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพียงใด 
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กิจกรรมการควบคุม ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาย
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการ
พิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ  
 
 

3) การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การด าเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ และ
ระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใดและความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผล
การประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

 การติดตามประเมินผลจะได้ผลดีควรมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 3.1) มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ในทุกๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก 
เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 

 3.2) จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การ
ประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่
ของการประเมินด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
นั้นๆ ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมินผล รวมถึง
การตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและ



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 13 

การเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืนหรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็เป็น
เครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 

 3.3) รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
 3.4) สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

 ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานและควร
ท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และที่
ปรึกษาต่างๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ 
ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้ก าหนดการ
ติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การ
ออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบหรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 
ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบายกฎระเบียบ ระบบงานต่างๆ 
ของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่า 

(1) ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดีต่อ
การบริหารงานของหน่วยงาน 

(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และ
ตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงานข้อสังเกตเหล่านั้นได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

(3) การด าเนินงานต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
(4) การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 

เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ โดย
การจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะๆ โดยควรจัดท าค าชี้แจงหรืออธิบาย
ให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และ
ผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า และมีการสั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่
เสมอ เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหารทั้งนี้การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับ
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ระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ 
ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรือ
ออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบ
ภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี 2561 ของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลจากการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าปี โดยพิจารณาถึงการระบุความเสี่ยงองค์กร ควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังนั้น ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้ระบุหลักการและองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในแบบบูรณาการตามแนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) ทั้งนี้ ใน
ส่วนของกระบวนการการควบคุมของ สทบ. จะระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี 2561 ของ สทบ.  

 



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 15 

1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การด าเนินการต่างๆ ขององค์กรจะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความ
เสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าหรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าใน
ขณะที่องค์กรอ่ืนที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน าแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นองค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมา
โดยยากที่จะแก้ไข  ดังนั้น การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการท างานจะ
ช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคน
ในองค์กร ต้ังแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการกิจกรรมขององค์กรซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการ
ด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กรดังนั้น องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงาน
บนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่
ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมดการบริหารความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของ
องค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง
ครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรเช่นวัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กรและบุคลากรเป็นต้นและจากปัจจัยภายนอกองค์กรเช่นการเมือง
สภาวะเศรษฐกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น 

3. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา
รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้าน
ต่างๆเช่นการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ท าให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของ
องค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเช่นการใช้
ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่าง
กันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกันเป็นต้น 
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บทท่ี 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

2.1 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 
 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งปัจจุบันมี “คณะท างานบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Team: RMT)” เป็นผู้รับผิดชอบส าหรับการวิเคราะห์ และจัดท าคู่มือและแผนการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานเบื้องต้น 
4. การจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
5. ก าหนดกิจกรรม 
6. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
7. การสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของกองทุนฯ

รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
8. การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
9. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
10. รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงกองทุนฯ 
11. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
12. สรุปและจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 

13. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯของปีงบประมาณ 
14. การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
15. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงกองทุนฯ 



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 18 

2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

 

1.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 
2.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ ยงและความเสี่ยงใน

ด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการด าเนินงานวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วพิจารณา
หาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

5.  เพ่ือให้กองทุนฯสามารถลดมูลเหตุของโอกาสอาจเกิดความเสียหายและลดขนาดของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้ 

6.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. และเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับ สทบ. 

 

2.3 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 

 

1.  ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.  ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. สามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมิน
ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.  ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการ
บริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.  เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรของ สทบ. และกระบวนการด าเนินงานภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

5.  ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร 
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2.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

 

โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ได้ระบุถึงส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการ
บริหารความเสี่ยง และการติดตามงานการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซ่ึง สทบ. ได้ก าหนดให้มี
ส่วนงานและผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั้งระดับ
นโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้

เพียงพอเหมาะสม 

2. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงและก ากับ

ดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง(Risk Management Team: RMT) 

องค์ประกอบของคณะท างานจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการ สทบ. เป็นประธานคณะท างาน 
2) รองผู้อ านวยการ สทบ. กลุ่มบริหาร เป็นรองประธานคณะท างาน 
3) รองผู้อ านวยการ สทบ. กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ เป็นรองประธาน

คณะท างาน 
4) ผู้อ านวยการส านักงานผู้บริหาร เป็นคณะท างาน 
5) ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ เป็นคณะท างาน 
6) ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน เป็นคณะท างาน 
7) ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นคณะท างาน 
8) ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ เป็นคณะท างาน 
9) ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
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มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พิจารณาขอบเขตการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายใน 

สทบ. 
2) พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง

ความเสียหาย (ทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ของ สทบ. 

3) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณได้แล้วเสร็จ 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ สทบ. 

4) ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
น าเสนอต่อผู้อ านวยการ สทบ.  

5) สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ได้อย่างชัดเจน และก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ สทบ. 

4. ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ านวยการ) 
ท าหน้าที่ให้นโยบาย ติดตามและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 

5. ผู้บริหารระดับส านัก/ฝ่าย/ส่วนงาน 
ท าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากรใน

หน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

6. บุคลากรในหน่วยงาน 
ท าหน้าที่ ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
และมอบอ านาจบังคับบัญชาและบริหารกิจการของส านักงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมือง ท่ี 6/2555 

ผู้อ านวยการ สทบ. 

รองผู้อ านวยการ สทบ. 
กลุ่มบรหิาร 

รองผู้อ านวยการ สทบ. 
กลุ่มงานนโยบายและปฏิบตัิการ 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยง 

 

ผู้อ านวยการส านักงาน
ผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการฝ่าย
จัดการความรู้และ

สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
กฎหมายและงาน

ทะเบียน 

ผู้อ านวยการฝ่าย
อ านวยการ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงินและบัญช ี

ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการและ

เครือข่ายสัมพันธ์ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
ประชารัฐ 

รูปภาพ  2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 
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คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
(Risk Management Team: RMT) 

พิจำรณำวำงกรอบและ
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง 

 
เสนอแนะแนวทำงกำรจัด 
ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะท ำงำนด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

Risk Owner 
(หัวหน้ำส ำนักงำน/    
ส่วนงำน/บุคลำกร
แต่ละส่วนงำน) 
 

คณะท ำงำนด้ำน    
บริหำรควำมเสี่ยง     
(Risk 
Management   
Team : RMT) 
 

คณะกรรมกำร 
กอ ง ทุนหมู่ บ้ ำ นแ ล ะ 
ชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 

 

ติดตำม/เฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
ประสำนงำน/ให้ค ำแนะน ำกับส่วนงำน

ต่ำงๆ ภำยในกองทุน 

 

ประเมินและจัดท ำควำมเสี่ยง
ระดับกระบวนกำร/กิจกรรม 

 
 

1) รวบรวมจัดท ำควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร 

2) น ำเสนอควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
เพื่อขออนุมัติ 

 

ทรำบควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ / 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

พิจำรณำและอนุมัติ 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ติดตำมผล/ให้ข้อเสนอแนะผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
(รำยไตรมำส) 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

 

รวบรวม/สอบทำน/
กลั่นกรองแผนบรหิำร

ควำมเสี่ยง 

1) ด ำเนินกำรตำมแผนฯ/ปรับแผนฯ 

2) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ประเมินผล

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

1) พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นผลกำร
ติดตำม/ประเมินผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง   

2) ส่งเสริม/ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน/
กำรติดตำม/ประเมินผล 

 

จัดท ำแผน 
บริหำรควำมเสี่ยง 

 

ตรวจสอบ/กลั่นกรองผล
กำรติดตำม/ประเมินผล 

 

 
ทรำบ/ให้ควำมเห็นกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง (รำยไตรมำส) 

(รำยไตรมำส) 

(รำยไตรมำส) 

 

 

1) พิจำรณำและอนุมัติควำม
เสี่ยงระดับองค์กร 

2) จัดให้มีนโยบำยบริหำร
ควำมเสี่ยง 

รูปภาพ  3 บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในการบริหารความเสี่ยง 
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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2.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ของ สทบ. 

 

เพ่ือให้ สทบ. มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ
ปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานใน สทบ. 

2) การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานใน สทบ. ทั้งท่ีมีสาเหตุ
จากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้ องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3) ให้ทุกหน่วยงานใน สทบ. รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
บ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง 

4) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
5) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
6) ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
7) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอ 
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บทท่ี 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

3.1 ความหมายและค าจ ากัดความ ของ ความเสี่ยง 

 

1. ความเสี่ยง (Risk) 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การเงิน 
การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจาก
ผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ2์ 

โดยทั่วไปการด าเนินงานใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายเช่นการวางกลยุทธ์และ
แผนงานการตัดสินใจของผู้บริหารการบริหารงบประมาณการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น 

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วนได้แก่  
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง   

โดยความเสี่ยง ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบส าคัญ คือ  
1) โอกาส (Opportunity) หรือความเป็นไปได้ (Possibility/Likelihood)  
2) ผลกระทบ (Impact)  

โดยโอกาส หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน  ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร โดยผลกระทบเป็นผลจากเหตุการณ์ อาจมีหลายประการที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียว ทั้งนี้ผลกระทบของเหตุการณ์อาจเป็นทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบต่อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและอาจอยู่ในรูปทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ได้  โดยมีระดับของความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ซึ่งระดับของความเสี่ยงเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ3  
 

                                                 
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, มปท., p.37; Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.2 
3 เรื่องเดียวกัน 
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สูตรการหาระดับความเสี่ยงค านวณได้จาก 
 

 
 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย

ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่น ามาวิเคราะห์เป็นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

1) ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงใน
ด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง 
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน
สังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

4. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

บุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการออกแบบ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบขององค์กร และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีอ่งค์กรก าหนดไว้4 

  

                                                 
4

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.4 

ระดับความเสี่ยง  = ระดับโอกาส  x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ D = L x I 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการ
บริหาร / จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงโดยกองทุนฯได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้บริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วย
กระบวนการ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

3.2 การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทบ. เพ่ือเป็นการ
ด าเนินงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ถึงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และ
ภารกิจหน้าที่ของ สทบ. ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงที่สุด 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สทบ. จึงจะต้องมีการก าหนดของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร  

5.การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
7.ก

าร
ติด

ตา
มผ

ล 
แล

ะท
บท

วน
 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

2. การระบุเหตุการณ์ 

3. การประเมินความเสี่ยง 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

6. 
กา

รร
าย

งา
น 

รูปภาพ  4 กระบวนการบริหารความเสีย่ง ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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3.3 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

3.1.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) 

การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจะมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความเสี่ยง โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กรซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดล้อม
ขององค์กรนโยบายของผู้บริหารปริมาณเงินทุนที่มีอยู่หรืองบประมาณที่ได้รับความเสี่ยง
ทางด้านนี้หรืออาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยงเช่นความ
เสี่ยงของการเสียอ านาจควบคุมการขาดระบบควบคุมความเสี่ยงเกิดจากการเมืองชื่อเสียง
และความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้น 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวันหรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้เช่นความเสี่ยงด้านระบบงาน ซึ่งการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือไม่มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงด้านบุคลากร โดยบุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยผลกระทบ
การเงินที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรเช่นข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมบัญชีกลางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส านัก
งบประมาณรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมเป็นต้นหรือความเสี่ยงด้าน
ความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยงด้านการช าระหนี้ของลูกหนี้ และความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk: 
C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบการปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
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บริหารงานองค์กรหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องได้หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่
สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนดและอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นเนื่องจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ส่วน
ราชการต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น 
ด้านยุทธศาสต ร์โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการ
ด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติ
ธรรมและภาระรับผิดชอบ ด้านกฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาคโดยความเสี่ยง
เรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 10 ประการ5 ประกอบด้วย 

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและ
มีมาตรฐาน การจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้

                                                 
5

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554, หน้า 101-104 
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คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) ต้องปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
การด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอ านาจ 
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้ภาคส่วนอื่นๆ 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการแบ่งแยก ด้าน 
ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะ
ของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม และ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของกลุ่มบุคคล ผู้ด้วยโอกาสในสังคม 

(10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติ งานต้องมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
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กรณีศึกษา ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

การประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงนั้น สรุปผลจากปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด จาก
รายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินผลและนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงทบทวนปัจจัยเสี่ยงของปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ 
ด้านกล
ยุทธ ์

Strategic 
Risk 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
Operatio
nal Risk 

ด้าน
การเงิน 

Financial 
Risk 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
Compliance 

Risk 

RF 1 

ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
พ.ศ. 2558 

  O1   C1 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)ไม่เพียงพอ   O2 F1 C2 

RF 3 
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านจึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S1       

RF 4 
ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการ
ด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O3   C3 

RF 5 
กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
(ปัจจัยเสีย่งที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O4     

RF 6 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

  O5   C4 

RF 7 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้
อย่างครบถ้วน (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O6     

RF 8 
ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  O7    

ตาราง  1 ปัจจัยเสีย่ง ของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ปัจจัยเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 8 ปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือจากปกี่อนหน้า หรือ ปี 2560 ทั้งหมด 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

1. ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบสารสนเทศ
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน  

2. กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

นอกจากนี้ มีปัจจัยเสี่ยงใหม่ในปี 2561 อีก 5 ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 8 ปัจจัยเสี่ยง โดยสามารถแบ่ง
ปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้  

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) จ านวน 7 ปัจจัยเสี่ยง 
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง  
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk: C) จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
3.3.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน  

 ตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ได้ระบุถึงประเด็นส าคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่ 1 และ 2) ดังนั้น เมื่อได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ใน
ส่วนถัดไปคือ การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน โดยจากการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกตัวอย่างกรอบการ
พิจารณาระบบควบคุมภายในซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับการควบคุมจะพิจารณาใน 3 
ประเด็น ได้แก่ ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม และการติดตาม มีรายละเอียด
ดังนี้  

โดยการระบุความเสี่ยงนั้น จะต้องเป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งพิจารณาถึง

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว 

ต้องมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปี ของ องค์กร รวมทั้งสามารถแสดงความเชื่อมโยง

ระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน  
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ระบบควบคุม 
ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มอียู่ 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

กระบวนการควบคุม การติดตาม 

1 เบื้องต้น 
ผลการด าเนินงาน 

ต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่าระดับ 1) 

ไม่มมีาตรฐานชัดเจน ไม่มีการติดตาม 

2 ไม่เป็นทางการ 
ผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

(เทียบเท่าระดับ 2) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน
แต่ยังไม่น าออกมาใช้ 

มีการควบคุม 
แต่ไมม่ีการตดิตาม 

3 เป็นระบบ 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ 3) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

มีการตดิตามแต่ไม่มีการ
รายงานผล 

4 บูรณาการ 
ผลการด าเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมาย 

(เทียบเท่าระดับ 4) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน
ขององค์กร 

มีการตดิตามและมีการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

เป็นระยะ 

5 
ใช้ให้เกิดปรโยชน์

สูงสุด 

ผลการด าเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่าระดับ 5) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน
ขององค์กร และเทียบเคียง

กับ Best Practice 

มีการตดิตามและมีการ
รายงานผลอย่างชัดเจน 

ตาราง  2 หลักเกณฑ์การวเิคราะห์ประสิทธิผลการควบคมุ กรมบญัชีกลาง 

 ทั้งนี้ ส าหรับการวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่มีอยู่ จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ จะเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พิจารณาและวิเคราะห์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากยังสามารถเข้าใจถึง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานการควบคุมภายในในปัจจุบันต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ในกรณีที่ประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมมีระดับต่ ากว่า 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีการวาง
แผนการบริการความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม และเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลดลงจนอยู่ในระดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ (รายละเอียดของการวิเคราะห์ระบบควบคุมของ สทบ. จะแสดงในแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง) 
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3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบจาก
เหตุการณค์วามเสี่ยง (Impact)  

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

 การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Impact) จะต้องก าหนดเกณฑ์ของแต่ละส่วนงานภายใน 

สทบ. ขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อมูล

สภาพแวดล้อมในองค์กรและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และ/หรือผู้บริหารของ สทบ. โดย

เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง

ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์

ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง 

2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าปัจจัยเสี่ยง 

 การน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง

เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง

จะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือ

เวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนีผู้้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของแต่ละงาน ควรเป็น

ผู้มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมิน

โดยการพิจารณาดังกล่าว จะต้องเป็นการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ ครบถ้วนทุกความเสี่ยง
ระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลขององค์กรในการพิจารณา ร่วมกับการอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะ
ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร  
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โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคน

เป็นผู้ให้คะแนนแล้วน าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 เมื่อในแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. พิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ สทบ. หรือส่วนงานภายใน สทบ. ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อกองทุนฯเพ่ือ

พิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับ

ของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่

ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับจาก ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

จากนั้นจึงเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

 ทั้งนี้ โดยทั่วไประดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 

ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับน้อย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิ

ความเสี่ยง (Risk Profile) โดยได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) รวมถึงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ

ได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของ

เหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 

4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

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

ก าหนดเป็นสีเขียว (    ) 

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

ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 

(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง

ก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน มีแผนลด

และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (    ) 
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 โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

(1) (2) (3) (4) (5) 
ผล

กร
ะท

บ 

สูง

มาก 

(5) 

      

สูง 

(4) 
      

ปาน

กลาง 

(3) 
    

 

 

น้อย 

(2) 
      

น้อย

มาก 

(1) 

   

 

 

รูปภาพ  5 เกณฑม์าตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

  

 ทั้งนี้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary/ Risk Tolerance) 

เพ่ือให้องค์กรได้ก าหนดเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับ

ดังกล่าวด้วย 

 

กรณีศึกษา ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะท างานฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์

โอกาสในการเกิดปัจจัยเสี่ยงและความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานของ สทบ. ซึ่งมี

เกณฑ์ในการให้คะแนนตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้ การวิเคราะห์ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่

จะเกิดขึ้นตามแต่ละปัจจัยเสี่ยง ของ สทบ. ดังนี้ 

  

ขอบเขตของความรุนแรง
ที่องค์กรยอมรับได้  
(Risk Boundary/ Risk 
Tolerance) 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ. 2558 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 มีสาเหตุจากตามวาระการประชุมในปี 2558 ซึ่งมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว เพ่ือด าเนินงานระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว ส่งผลให้สทบ. ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการได้และปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เป็นความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O1) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C1) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านในการ

ขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ. 2558 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง มีการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้าน

ในการขับเคลื่อนระเบยีบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงว่าด้วย
สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ. 2558 

4 สูง - 
5 สูงมาก ไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านใน

การขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่าด้วยสถาบัน
การเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ. 2558 

ตาราง  3 โอกาสที่สทบ.จะมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 

2 น้อย - 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค ์

4 สูง - 

5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 

ตาราง  4 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้ 
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ปัจจัยเสี่ยงที ่2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O2) ด้านการเงิน (F1) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(C2) ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอต่อจ านวนของกองทุนหมู่บ้านฯ ในปัจจุบัน ส่งผล
ให้การตรวจสอบบัญชีประจ าปีมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน อาจจะมีข้อผิดพลาด และไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุก
กองทุน 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2,000 แห่ง 

2 น้อย มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ 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 

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 
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ปัจจัยเสี่ยงที ่3 ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ปัจจัยเสี่ยงกรณีขาดแผนการพัฒนาบุคลากรกองทุนหมู่บ้าน เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S1) เนื่องจากการ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์
กองทุนหมู่บ้านฯ ดังนั้นหากขาดกลยุทธ์ในการด าเนินงานจะส่งผลให้ สทบ. ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้หลายประการ เช่น ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นต้น 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดม้ากกว่าแผน 

2 น้อย มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดต้ามแผน 

3 ปานกลาง มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดน้้อยกว่าร้อยละ 75 ของแผน 

4 สูง มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดน้้อยกว่าร้อยละ 50ของแผน 

5 สูงมาก ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ตาราง  7 โอกาส ขาดแผนการพฒันาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้มากกว่าแผน 

2 น้อย สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้ตามเป้าหมาย 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้น้อยกว่าเปา้หมายร้อยละ 75 

4 สูง สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้น้อยกว่าเปา้หมายร้อยละ 50 

5 สูงมาก สทบ. ไมม่ีผู้น ารุ่นใหม ่

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขับเคลือ่นกองทุนหมู่บ้านฯ 

ตาราง  8 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบันและระบบสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

ประเด็นความเสี่ยงเรื่องความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินการ (O3) และด้านการปฎิบัติตามกฏระเบียบ (C3) ที่
เหลืออยู่จากปี 2560 ทั้งนี้ ในปี 2561 สทบ. อยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการและการด าเนินงานตามพันธ
กิจขององค์กร 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเป็น
ปัจจุบนั และมรีะบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมลูการด าเนินงาน 

2 น้อย มีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเป็น
ปัจจุบนั แต่ขาดระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

3 ปานกลาง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบนั แต่มีระบบสารสนเทศเพือ่เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมลูการด าเนินงาน 

4 สูง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบนัและขาดระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

5 สูงมาก ไม่มีมีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 
และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

ตาราง  9 โอกาสที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบันและระบบสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนนิงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมูบ่้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่เป็นปัจจุบัน 

และมีการน าข้อมลูมาวิเคราะห์ วดัและประเมินผล รวมถึงรายงานผลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจของกทบ./ สทบ. ฯลฯ 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมูบ่้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน 

แต่มีการน าข้อมลูมาวเิคราะห์ ใช้วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผลที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจดัการและการตัดสนิใจตามพันธกิจของกทบ./ สทบ. ฯลฯ 

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ขาดข้อมูลในการท าแผน วิเคราะห์ วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผล 

ตาราง  10 ผลกระทบจากการที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบันและระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 
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ปัจจัยเสี่ยงที ่5 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

ในปี 2561 ได้มีการจัดประเภทปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) แทนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ในปี 2560 เนื่องจาก 
กทบ. และ สทบ. มีการวางแผนในการพัฒนาที่ เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้จึงถือว่ามีความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานอยู่ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการประเมินผล 

และได้รับการรับรองมาตรฐานเปน็สถาบันการเงินชุมชน 

2 น้อย มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่เข้ารบัการฝึกอบรมและสามารถปฏิบติังาน/เรียนรู้

เพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

3 ปานกลาง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่ได้มาตรฐานและได้รับคดัเลือก 

พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

4 สูง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่ได้มาตรฐานและได้รับการค้นหาและคดัเลือก 

เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

5 สูงมาก ไม่สามารถมีกองทุนหมู่บ้านฯพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนไดเ้ลย 

ตาราง  11 โอกาสที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบนัการเงินชุมชนได้ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 200แห่ง 

2 น้อย กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผ่น 100 แห่ง 

3 ปานกลาง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน 

4 สูง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ด้อยกว่าแผน 100 แห่ง 

5 สูงมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 

สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ด้อยกว่าแผน 200 แห่ง 

ตาราง  12 ผลกระทบจากกรณีทีก่องทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้  
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้
โครงการประชารัฐ 

เนื่องจากแผนโครงการประชารัฐเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบถึงโครงการนี้ยังไม่ทั่วถึง อาจส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านฯหลายแห่งไม่ได้รับการสนับนสนุน รวมทั้งการ
ด าเนินงานภายใต้แผนโครงการประชารัฐไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ เป็นความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O5) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C5) 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐมากกว่าแผน 

2 น้อย มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐจ านวน 70,000 กองทุนตามแผน 

3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐน้อยกว่าแผนร้อยละ 75 

4 สูง มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐน้อยกว่าแผนร้อยละ 50 

5 สูงมาก ไม่มีการเผยแพร่ การประชาสัมพนัธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

ตาราง  13 โอกาสที่ สทบ. ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรูใ้นแนวทางการปฏิบัติงานตามกจิกรรมภายใต้ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามปกต ิ

2 น้อย - 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ บางวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

4 สูง - 

5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชนได้เลย 

ตาราง  14 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดการประชาสมัพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบตัิงาน  
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O6) ที่เหลืออยู่จากปี 2560 เนื่องจากช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ยังมีไม่เพียงพอ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่เกดิขึ้นเลย 

2 น้อย 1 ครั้ง/ปี 

3 ปานกลาง 2 ครั้ง/ปี 

4 สูง 3-10 ครั้ง/ปี 

5 สูงมาก มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 

ตาราง  15 โอกาสที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ได้ทุกช่องทาง 

ด้วยความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย 

2 น้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่าย หนังสือ วารสาร สื่อวิทยุ สื่อ

โทรทัศน์ และ Internet โดยมีอุปสรรคบ้าง 

3 ปานกลาง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่าย หนังสือ และวารสาร 

4 สูง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่ายเท่านั้น 

5 สูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ.ได้เลย 

ตาราง  16 ผลกระทบจากกรณีทีผู่้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559-2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559-2561 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O7) เนื่องจาก สทบ. มีการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดแผนปรับปรุงฯ ไปสู่ระดับการปฏิบัติการอย่างครบถ้วน
และเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ ได้ตามปกติ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติปี 2559-2561อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้ครบถ้วน 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559-2561อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้บางส่วน 

4 สูง - 
5 สูงมาก   ไม่มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตาราง  17 โอกาสขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559-2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา3 ปี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติปี2559-2561ได้ตามปกต ิ
2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

ระยะเวลา3 ปีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี2559-2561 
ได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค ์

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามแผนปรับปรงุและพัฒนาการ

ด าเนินงาน ระยะเวลา3 ปีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติป2ี559-2561ได้เลย 

ตาราง  18 ผลกระทบจากกรณีขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559-2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ดังนั้น จึงสามารถก าหนดระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงได้ตามแผนภูมิความ

เสี่ยง (Risk Profile) ได้ตามรูปภาพข้างล่างนี้ 

  

โอกาส 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 
(5) 

     O3, C3 S1 

สูง (4)        O1,F1,C2  

ปาน
กลาง 
(3) 

O4   O5,C4 
O1,C1 

O7 

น้อย (2)  
 

 O6  

น้อย
มาก (1) 

         

รูปภาพ  6 แผนภูมิความเสี่ยงระดบัองค์กรของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 

  

Risk Boundary / 
Risk Tolerance 
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3.5 การประเมินมาตรการการควบคุมความเสี่ยง 

 

การประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สทบ. ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว  หมายถึง
กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. 
ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่  สทบ. ต้องการสามารถช่วย
ป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
อยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร  เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภท
การควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัด
โครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด 
การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแกผู้มีผลงานดี 
เป็นต้น 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความ
เสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
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3.6 การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

การน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติภายในแต่ละส่วนงานขององค์กร โดย
มุ่งเน้นให้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท า
ได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนงาน โครงการ/กิจกรรมอย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่า
กับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง  

การจัดการความเสี่ยง จึงหมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเกตุการณ์หรือความ
เสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่ง
ทางเลือกหรือกลยทุธ์ในการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก6 ดังนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Accept, / Take) หมายถึง การ
ที่ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ต้องการและสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความ
เสี่ยง แต่การเลือกบริหารจัดการด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการ
ใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่หาก องค์กร
เลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ จ าเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

กรณีเลือกใช้ แนวทางการยอมรับความเสี่ยงให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันและประเมินผลความสามารถของมาตรการ/
กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงด้วย 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ ยง (Risk Reduction:  Control, / Treat) 
หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดท า

                                                 
6 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.10. และ ประเสริฐอัครประถมพงศ์และคณะ , 2547, 
หน้า 10-11 
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มาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) การจัดอบรมพนักงาน 
หรือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

กรณีเลือกใช้ แนวทางการลดความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/
กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงว่ายังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจาก
ปัจจัยใดและให้ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการ
เป็นส าคัญ 

ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้
พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความ
คุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญด้วย 

กรณีเลือกใช้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็น
การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/
กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงโดยพิจารณาว่าควรก าหนดมาตรการ/กิจกรรม
เพ่ิมเติมหรือไม่ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยง
ในปัจจุบันให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance: Avoid, 
/Terminate) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก องค์กรไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน 
โดยต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที ่จะก่อให้เกิดความเสี ่ยงนั ้น   
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานหรือ 
กิจกรรมลง เป็นต้น  

กรณีเลือกใช้แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความ

เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่

นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด

ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 
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4) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing: Share / Transfer) 
หมายถึงการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืนช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน
กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

กรณีเลือกใช้แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอก

เงื่อนไขการด าเนินงาน และถ้าถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าใน

การรองรับความเสี่ยงมากกว่า เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัท

ประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทน 

โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ของส่วนงานนั้นๆ ซึ่งบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกควบคุมอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมได้

หลายความเสี่ยง หรือบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกัน เพ่ือควบคุ ม

ความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว 

 

 
 

ส าหรับ สทบ. นั้น เมื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการ
ประเมินการควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพ่ือการ
ตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก  

 

1) การยอมรับความเสี่ยง หรือการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้   

2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs) ในการจัดการให้มีมาตรการ
ควบคุมกับผลประโยชน์ (Benefits) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว 
ว่าคุ้มค่าหรือไม่   

 

 
 

การก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องก าหนดแผนบริหารความ

เสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก 
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ประโยชน์จากการด าเนินงาน (Benefits) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (Cost) 

1. ประโยชน์ที่มองเห็นได้ “ประโยชน์ทางตรง” 
2. ประโยชน์ที่มองไม่เห็น “ประโยชน์ทางอ้อม” 
3. ผลกระทบเชิงบวก 

1. ต้นทุนที่มองเห็นได้ “ต้นทุนทางตรง” 
2. ต้นทุนที่มองไม่เห็น “ต้นทุนทางอ้อม” 
3. ผลกระทบเชิงลบ  

ตาราง  19 ค าจ ากัดความต้นทุนและผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

  

การวิเคราะห์ Cost-Benefit นั้น จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรทุกปัจจัย
เสี่ยง ในแต่ละทางเลือกก่อน จึงพิจารณาคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ที่สุดต่อไป  

 
ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างของการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ตามตัวอย่างใน ตาราง

วิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก ในภาคผนวก ก   

 

อย่างไรก็ดี กรณีที่หน่วยงาน/ส่วนงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง  ให้
ก าหนด/ระบุวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย นอกจากนี้ ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้
พิจารณาติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ 
มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่า ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่ง
อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สทบ. ให้น ามาระบุการ
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย 
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3.7 การท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารและเผยแพร่ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น จะต้องมีบทวิเคราะห์การระบุ
ปัจจัยเสี่ยง การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) การวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง ที่มีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก โดยก าหนดเป็นแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ 
ได้อย่างครบถ้วน 

 

 
 

รูปภาพท่ี 7 การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง 

 
และเมื่อแผนงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรควรพิจารณาวิธีการสื่อสารเพ่ือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของความเสี่ยง
ต่างๆ ลงได ้

Objective Setting

Event Identification

Risk Assessment

Risk Respond

Information and Communication

Internal Environment

Control Activities

Monitoring
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ปัจจัยส าคัญ คือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารความ
เสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงานและกระบวนการท างานต่างๆในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน สทบ. ได้เป็น
อย่างดี 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่ การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ สทบ. จึงต้องก าหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี
โดยมีตัวอย่างแนวทาง/ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

แนวทาง/ช่องทาง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ภายใน 15 วันหลังจาก 
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

งานติดตามและ
ประเมินผล และส่วน

งานที่เกี่ยวข้อง 

2. น า File แผนบริหารความเสี่ยงลงเว็บไซต์ ภายใน 15 วันหลังจาก 
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

3. การประชุมภายใน สทบ. เพื่อผลักดันให้การ
บริหารความเสี่ยงภายใน สทบ. มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ภายใน 3 เดือนหลังจาก 
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

4. ช่องทางอื่นๆ  
(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

 

ตาราง  20 แนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กรในแต่ละป ี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้อ านวยการ สทบ. พิจารณาเลือกแนวทาง/ช่องทางที่

เหมาะสมในแต่ละปีและมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทาง/วิธีการท าการสื่อสาร

และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ต่อไป 
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3.8 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามและประเมินความเสี่ยงที่องค์กรได้จัดการ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ องค์กรจะต้องีการติดตามผลระหว่าง
การด าเนินงานตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้คง
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอ
เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่  

  

 
 

การติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น องค์กรจะต้อง
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยระดับความรุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงต้องสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงจะได้รับคะแนนการ
ประเมินผลการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความ เสี่ยงตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน ของ กระทรวงการคลัง 
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ภาคผนวก ก : ตัวอย่าง การก าหนดและคดัเลือกวิธีการจัดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ ของ ส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ 

 

จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงข้างต้น สามารถดูตัวอย่างการก าหนดและคัดเลือกวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามตาราง 22 
ซึ่งตารางก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่ละ
ทางเลือก โดยได้ยกตัวอย่างของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้  

จากกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ สทบ. จะท าให้ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และล าดับของความเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการของ
องค์กรน าไปสู่กระบวนการการก าหนดและคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับแผน
ยุทธศาสตร์ของสทบ. และแผนงบประมาณประจ าปี นอกจากนี้ในการก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงในแต่ละแนวทางจ าเป็นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs) และ
ผลประโยชน์ (Benefits) ของแต่ละแนวทางซ่ึงจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
สามารถพิจารณาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

การสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นนโยบายของ
ภาครัฐ และยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ สทบ. ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยสวัสดิการชุมชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยการ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับประชาชนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับ
หมู่บ้านและชุมชน ด้วยการออมและการจัดสวัสดิการชุมชนซึ่งการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็น
สถาบันการเงินชุมชนเป็นหนึ่งในแผนงานที่จะท าให้ สทบ. สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ์

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 สทบ. ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นประเด็น
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2560 โดยการด าเนินงานการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ ให้
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เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เนื่องจากขาดการวาง 
กลยุทธ์ในการด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
กองทุนหมู่บ้านฯ เพ่ือยกระดับสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนและจากผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในปี 2560 พบว่า ระดับความเสี่ยงนั้นลดลงแต่ยังไม่หมดไป จึงจ าเป็นต้องยกประเด็น
ความเสี่ยงดังกล่าว มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปี 2561 ทั้งนี ้จากผลการด าเนินงาน
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สทบ. ได้อนุมัติจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนไปแล้วทั้งหมด 7,179 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ระยะเวลา จ านวนเป้าหมาย (แห่ง) จ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการ
อนุมัติจัดต้ัง (แห่ง) 

ปี2547 - 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 

รวม 10,449 7,179 

ตาราง  21 จ านวนเป้าหมายและจ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รบัการอนุมัติจดัตั้ง 

ซึ่ง สทบ. ได้ก าหนดตามเป้าหมายต่อปีไว้เท่ากับ 1,000 แห่งต่อปี อย่างไรก็ดี ในปี 2558 - 
2560 มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนสูงกว่าเป้าหมาย แต่ในภาพรวมจ านวนกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการประเมินผล ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนยังมีจ านวนต่ ากว่าเป้าหมาย อีกทั้งยังขาดการก ากับติดตามเพ่ือ
ดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้
ในปี 2561 ได้มีการจัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) แทนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) เนื่องจากคณะกรรมการฯ และ สทบ. ได้มีการวางแผนส าหรับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดเป็น
รูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้จึงถือว่า
มีความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานอยู่ 
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

ส าหรับกรณีการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยที่ 5 ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว พบว่า  โอกาส (Likelihood) ที่จะมีกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน ได้รับการประเมินผล และได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น
สถาบันการเงินชุมชนนั้นอยู่ในระดับ 1 หรือ น้อยมาก และผลกระทบ ( Impact) ที่ก าหนดตาม
เกณฑ์บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับ 3 หรือ ปานกลาง กล่าวคือ มีจ านวนกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน หรือ 
1,000 แห่ง ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาเพ่ือการด าเนินงานตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ,000 
แห่ง ส่งผลให้ประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่ 5 อยู่ในระดับ 3 

 

 การประเมินมาตรการการควบคุม 

ส าหรับกรณีปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
สทบ. ได้ก าหนดมาตราการควบคุมในรูปแบบของการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) 
ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางการก าหนดแนวทาง และจัดท าคู่มือการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพกองทุนให้เป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมาตรการควบคุม (ตารางที่ 2) มาตรการควบคุมส าหรับปัจจัยเสี่ยงนี้จะจัด
อยู่ในระดับ 3 เนื่องจากสทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายแต่ยังไม่เพียงต่อการพัฒนาใน
ภาพรวม ทั้งยังขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องส าหรับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ต้องการจะ
ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ส่งผลให้ สทบ. ต้องพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความ
เสี่ยง พร้อมการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ของทุกกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 
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 การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง  

การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของทุกกิจกรรมหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 
(Costs) นั้นสามารถพิจารณาได้จากแผนการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนงบประมาณ
รายปี และยังหมายรวมถึง ต้นทุนทางตรงต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น หรือต้นทุนทางอ้อม เช่น ต้นทุนเสียโอกาส 
(Opportunities costs) และต้นทุนระยะเวลาในการด าเนินงานกระบวนการต่างๆ เป็นต้น และ
ส าหรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึง องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ มีผลกระทบ
และโอกาสในการเกิดลดลง จนไปถึงความเสี่ยงนั้นๆ หายไป หรือยอมรับได้ 

นอกจากนี้กระบวนการสุดท้ายในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 
ได้แก่ การคาดคะเนระดับโอกาสและผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเหลืออยู่หลังจากการด าเนินการ
ตามแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาเลือกการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริงและมีความคุ้มค่าในการด าเนินงาน โดย สทบ. ได้
พิจารณาและวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้าน
ฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ตามมาตรฐานที่ก าหนดใน 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการยุติความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกยุติความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ไม่สามารถด าเนินการยุติได้ เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล และ
เป็นยุทธศาสต์ของ สทบ. ที่ต้องการจะให้สถาบันการเงินชุมชนเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (ตามยุทธศาสตร์องค์กรยุทธ์ศาสตร์ที่2)  

2. แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการถ่ายโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ด าเนินงานแทนได้เนื่องจากถือเป็นภารกิจหลักขององค์กร 

3. แนวทางการลดความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการลดโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้นั้น สทบ. ได้มีแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ ต่อเนื่องจากปี 2560 ในปี 2561 มีแผนฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุน
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หมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน และด าเนินการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนากองทุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านฯ มีความพร้อมใน
การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 1,000 แห่ง โดยเมื่อท าการวิเคราะห์
ต้นทุน (Costs) และผลประโยชน์ (Benefits) พบว่า 
o ต้นทุนในการด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 คิดเป็น 

23,375,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น  
1) ค่าฝึกอบรมผู้แทนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  

จ านวน 500 กองทุน เป็นเงิน 13,375,000 บาท 
2) เงินสนับสนุนกองทุนที่จะตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน  

จ านวน 1,000 กองทุน เป็นเงิน 10,000,000 บาท  
o ผลประโยชน์ของการลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน

กองทุนหมู่บ้านฯ คือ มีการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ เพ่ือให้สามารถยกระดับและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

ทั้งนี้ สทบ. ด าเนินงานลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน ระดับ
ความเสี่ยงจะลดลดอยู่ในระดับที่ โอกาสเท่ากับ 1 และมีโอกาสที่ผลกระทบจะลดลงจาก 
3 ไปเป็น 2 หรือ 1 ซึ่งหมายถึง มีโอกาสที่ กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 100 ถึง 200 แห่ง ตามล าดับ 

4. แนวทางการยอมรับความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการลดโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ซึ่ง สทบ. จะต้องการยอมรับความเสี่ยงนั้นคือการ
พัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านตามแผนและงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนค่าเสีย
โอกาสส าหรับกองทุนหมู่บ้านที่จะพัฒนาเพ่ือยกระดับเป็นสถาบันการเงิน แต่การ
ด าเนินงานตามงบประมาณโดยยอมรับความเสี่ยงและยอมรับศักยภาพที่ได้มีผลประโยชน์ 
คือประหยัดงบประมาณที่จะ เพ่ิมเติมในการด าเนินงาน ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงจะท าให้
ความเสี่ยงคงเดิม ได้แก่ โอกาส 1 และ ผลกระทบ 3 

นอกจากนี้การก าหนดผู้รับผิดชอบก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่  5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนา
เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ในการลดความเสี่ยงตามโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ เป็นของฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ ทั้งนี้สามารถดูสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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และการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในตาราง 22 ตารางก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่ละทางเลือกจะเห็นได้ว่า สทบ.ควร
เลือกด าเนินงานตามการลดความเสี่ยงเนื่องจากมีความเหมาะสมของต้นทุนและผลประโยชน์ รวมไป
ถึงมีโอกาสที่ความเสี่ยงจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

ทั้งนี้สามารถศึกษาปัจจัยเสี่ยงของ สทบ. ปี 2561 ทั้งหมดได้ในแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สทบ. และสามารถดูตัวอย่างของแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงได้ในภาคผนวก ข  
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ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสีย่ง 

สาเหต/ุ
ผลกระทบ 

ประเภท
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจดัการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์ ความเสี่ยงที่คาดวา่จะ
เหลืออยู่ 

ผู้รับผิดชอ
บ โอกา

ส 

ผล 
กระท

บ 

ระดั
บ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 5
กองทุน
หมู่บ้านฯ 
ยังไม่
สามารถ
พัฒนาเป็น
สถาบัน
การเงิน
ชุมชนได ้
(ความเสี่ยง
เดิมจากปี 
2560) 

ความเสีย่งเดิม
จากปี 2560 แต่
ในปี 2561 ได้มี
การริเริ่มโครงการ
การจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน 
แต่ทั้งนี้ความ

เสี่ยงก็ยังมีอยู่ใน
เชิงของการ

ปฏิบัตกิารการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพิ่ม
ศักยภาพกองทุน

หมู่บ้านฯ 

O 1 3 3 

การยุติความ
เส่ียง 

ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายทีต่้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็น
สถาบันการเงินชุมชน         

การถ่ายโอน
ความเส่ียง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.ที่ต้องพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การลดความ
เส่ียง 

1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ 
1.1 ฝึกอบรมคกก.กองทุน
หมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมสู่
การเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน 
1.2 การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนากองทุน
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เปิดท าการสถาบันการเงิน
ชุมชน (1,000 กองทุน) 

1.1 ฝึกอบรมผู้แทน
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ 
500 กองทุน 
13,375,000 บาท 
1.2 การสนับสนุน
กองทุนที่ตั้งเป็น
สถาบันการเงิน
ชุมชน  
(1,000 กองทุน) 
10,000,000 บาท 

มีการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของ
กองทุนฯเพื่อให้
สามารถยกระดับ
และพัฒนาเป็น
สถาบันการเงิน

ชุมชนได้ 

1 1 1 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

และ
เครือข่าย
สัมพันธ ์

การยอมรับ
ความเส่ียง 

ยอมรับความเส่ียงในการ
พัฒนาตามงบประมาณที่ท า

ได้ 

ค่าเสียโอกาส
ส าหรับกองทุน

หมู่บ้านฯที่สามารถ
พัฒนาตนเองตาม

เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ

กองทุน 

ประหยัดงบประมาน
ในการด าเนินงาน

ประเมินผลคุณภาพ
กองทุนหมู่บ้านฯ 1 3 3 สทบ. 

ตาราง  22 ตารางก าหนดวิธีการจดัการความเสีย่งและการวิเคราะห ์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่ละทางเลือก 
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ภาคผนวก ข : แบบฟอร์มการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์แต่ละทางเลือก 
 

 

ความ
เสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

สาเหตุ/
ผลกระทบ 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบนั 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางใน
การจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เหลืออยู่ 

ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน ์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

            

การยุติความ
เสี่ยง 

     
        

การถ่ายโอน
ความเสีย่ง 

     
        

การลดความ
เสี่ยง 

     
        

การยอมรับ
ความเสีย่ง 

           
  

ตาราง  23 แบบฟอร์มการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์แตล่ะทางเลือก 



 

 

 

 

  

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ค าน า 

 
การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใน

การควบคุมปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน/เป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง จากการที่สภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานตลอดจนนโยบายเร่งด่วนท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ  

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมี
วัตถุประสงค์หลักที่เป็นแหล่งเงินทุนโดยจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริม และสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้
มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
เป็นรูปธรรมในทุก ๆ ด้าน สทบ. จึงได้จัดท าแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ ของสทบ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
ปรากฏปัจจัยระดับปัจจัยความเสี่ยงที่สทบ. ได้น าประเด็นดังกล่าวที่มีการวิเคราะห์มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการติดตาม ประเมิน ควบคุม ความเสี่ยงต่อ
การด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของงานแต่ละฝ่าย/ส านัก ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป 

 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
โดยจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ในการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม อาจมีสถานการณ์ที่
มีความไม่แน่นอน หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลการด าเนินงานขององค์กร ท าให้ สทบ. มีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดท าคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมถึงก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซ่ึง
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการทุนหมุนเวียน จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงและ
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2560 ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มีระดับคะแนนอยู่ที่ 2.4300 คะแนน และมีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่ามาตรฐานในเรื่องการระบุความ
เสี่ยง การสอบทานรายงานการเงินและรายงานที่ไม่ใช่การเงิน และการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตาม
การด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปีบัญชี 2561 สทบ. ได้น ามาทบทวนและปรับปรุง
เพ่ิมเติมพร้อมด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยอ้างอิงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แบบบูรณาการตามแนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานขงกรมบัญชีกลาง  

โดยในปี 2561 พบว่า สทบ. มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 8 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
จากปี 2560 จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติม 5 ปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ในการจัดท าคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สทบ. ยังได้ก าหนดแนวทาง
และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
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ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือจากปีก่อนหน้า (ปี 2560) ทั้งหมด 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่
เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย
ข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อม
ใช้งาน  

O, C สทบ. ขาดระบบการเก็บรวบรวม
ช้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน และการ
เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ เพื่ อการบริ หาร
จัดการและการด าเนินงานตาม
พันธกิจของ สทบ.  

การลด 
ความเสี่ยง 

 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่ อวิ เคราะห์  
ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง สทบ. 

สทบ. มีระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สทบ. ที่
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริหารจัดการและการด าเนินงานตามพันธ
กิจขององค์กร 

2. กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
ได้  

   เนื่องจากมีกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตาม
มาตรฐานอีกทั้งมีงบประมาณ
จ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน 

O สทบ. มีการวางแผนในการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบัน
การเงินชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้นจากปี  2560  แต่ยั งไม่
ส ามารถด า เนิ นการ ได้ ต าม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว ้

การลด 
ความเสี่ยง 

โครงการจัดตั้ งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ 

สามารถผลักดันและพัฒนายกระดับให้
กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. 
ได้อย่างครบถ้วน 

O สทบ. มีช่องทางการเข้าถึงข่าวสาร
และข้อมูลที่ไม่เพียง และข้อมูลที่
เผยแพร่ออกไปอาจไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

การลด 
ความเสี่ยง 

ด าเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
เช่น สื่อสังคม รวมถึงการพัฒนา และ
ปรับปรุงเนื้อหาที่เผยแพร่ตามเกณฑ์บันทึก
ข้อตกลง และเป็นปัจจุบัน 

มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล
ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงมีการ
พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของข้อมูลที่
เผยแพร่ออกไปให้ 
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ปัจจัยเสี่ยงใหม่ในปี 2561 อีก 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

4.  ยั งไม่ มี มี คณะอนุ กรรมการ
ด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 

O, C ปัจจุบัน สทบ. อยู่ระหว่างการ
ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าว ซึ่งท า
ให้ สทบ. ไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายของโครงการได้
สมบูรณ์ 

การลด 
ความเสี่ยง 

เสนอร่ างคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการ
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 

สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของ
โครงการได้สมบูรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้ก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา
สถาบันการเรียนรู้ฯ  

5.บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

O, F, C ปัจจุบันจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชี
ไม่เพียงพอต่อจ านวนของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในปัจจุบัน ส่งผลให้การ
ตรวจสอบบัญชีประจ าปีมีความ
ล่ า ช้ า  ไม่ ครบถ้ วน อาจจะมี
ข้อผิดพลาด และไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกันทุกกองทุน 

การลด 
ความเสี่ยง 

โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านฯ (1,000 คน) โดยจัดอบรมและจัด
สอบตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความช านาญเฉพาะด้าน 

สทบ. สามารถสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านฯ ที่ผ่านมาตรฐานเดียวกัน และสา
มารปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ ตามจ านวนที่
ตั้งเป้าหมายไว้  

6. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
กองทุนหมู่บ้านจึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความ
ยั่ งยืนในการขับเคลื่ อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S ส ท บ .  ข า ด ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรท าให้
ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อ
สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อน
กองทุนหมู่บ้านฯ  

การลด 
ความเสี่ยง 

1. โครงการสร้างคู่มือ สื่อการเรียนรู้ สื่อวีดี
ทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับองค์ความรู้การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง กองทุนหมู่บ้านฯ  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคกก.กองทุน
หมู่บ้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการธรรมาภิ
บาลอย่างยั่งยื่น  

มีการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลกร รวมถึงสามารถมีการ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ 

7. ขาดการประชาสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชา
รัฐ 

O, C เนื่องจากแผนโครงการประชารัฐ
เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ท าให้
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและ

การลด 
ความเสี่ยง 

แผนงานประชารัฐ มีประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติ งานตามกิจกรรมภายใต้
โครงการประชารัฐอย่างทั่วถึงและกองทุน
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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านฯ หลาย
แห่งไม่ได้รับการสนับสนุน  

หมู่บ้านฯ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน
ประชารัฐได้ 

8. ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

O สทบ. มีการด าเนินงานตามแผน
ปรับปรุงฯ แต่ไม่สามารถถ่ายทอด
แผนปรับปรุงฯ ดังกล่าวไปสู่ระดับ
การปฏิบัติการอย่างครบถ้วนและ
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯได้
ตามปกติ 

การลด 
ความเสี่ยง 

ท าแผนการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สทบ. สามารถการด าเนินงานตามแผนปรบัปรงุ
ฯ ได้อย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์/ 
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  

ทั้งนี้ รายละเอียดและระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะระบุไว้ในเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 
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การระบุความเสีย่งระดับองค์กร 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) 

ส าหรับการประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงนั้น ท าการสรุปผลจากปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด จากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินผลและนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงทบทวนปัจจัยเสี่ยงของปีงบประมาณ 2560 พบว่า สทบ. มีปัจจัย
เสี่ยงทั้งหมด 8 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ 
ด้านกล
ยุทธ ์

Strategic 
Risk 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
Operatio
nal Risk 

ด้าน
การเงิน 

Financial 
Risk 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
Complian

ce Risk 

RF 1 

ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

  O1   C1 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)ไม่เพียงพอ   O2 F1 C2 

RF 3 
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านจึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพือ่สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S1       

RF 4 
ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการ
ด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O3   C3 

RF 5 
กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
(ปัจจัยเสีย่งที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O4     

RF 6 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

  O5   C4 

RF 7 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้
อย่างครบถ้วน (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O6     

RF 8 
ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  O7    

ตาราง  1 ปัจจัยเสีย่ง ของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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โดยสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้  

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) จ านวน 7 ปัจจัยเสี่ยง 
3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง  
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk: C) จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 

นอกจากนี้การระบุความเสี่ยงนั้นต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการ
ควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในปีก่อนหน้าด้วย ในกรณีของสทบ. 
ปัจจัยเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงที่เหลือสืบเนื่องจากปี 2560 รวม 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

RF 4  ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

 ประเด็นความเสี่ยงเรื่องฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนั้นความเสี่ยง
เดิมจากปี 2560 ในด้านของการปฏิบัติการและการเงิน ทั้งนี้ในปี 2561 สทบ. แผนและโครงการเพ่ือการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือนการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร 

RF 5 กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้  

  ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
เหลือสืบเนื่องมาจากปี 2560 ซึ่งในปี 2560 การพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เนื่องจากขาดการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามนโยบาย
เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านฯ เพ่ือยกระดับสู่การจัดตั้งเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน ส่งผลให้ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ในปี 2560 พบว่าระดับความเสี่ยงนั้นลดลงแต่ยังไม่
หมดไป ท าให้สทบ. ได้ยกปัจจัยเสี่ยงนี้มาด าเนินการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปี 2561 ด้วย แต่ได้จัด
ประเภทของปัจจัยเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk)   

RF 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

  ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สืบเนื่องเหลือจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ใน
ประเด็นเรื่องช่องการทางเข้าถึงข่าวสารของสทบ. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีอ่ืนๆ ซึ่งสทบ. ได้จัดประเภท
ของปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงประเภทการปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยเสี่ยงใหม่ปี 2561 รวม 5 ปัจจัยเสี่ยงได้แก่  
RF 1 ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านในการ ขับเคลื่ อน 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 
RF 3 ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านจึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เ พ่ือ  

สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ 
RF 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ ในแนวทางการปฏิบัติ งานตามกิจกรรมภายใต้ 

โครงการประชารัฐ 
RF 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
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 2561 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกตัวอย่างกรอบการพิจารณาระบบ
ควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับการควบคุมจะพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ผล
การด 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
ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได ้จึงสามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ สทบ. ออกมาได้ ดังนี้ 
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ประเด็นความเสี่ยง/  
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน ระดับ

คะแนน 
มาตรการควบคุมที่จะใช้/ แนว

ทางการบริหารความเสี่ยง 

RF 1 

ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบัน
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

ปัจจุบัน สทบ. มีระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับ
การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แต่
ขาดการจัดตั้งคณะอนกุรรมการทีจ่ะเป็นผูด้ าเนินการตาม
นโยบาย/ แผนงานท าผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเป้าหมาย และ
ขาดการตดิตามที่ต่อเนื่อง 

2 

เสนอร่างคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านฯ 

RF 2 
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

สทบ. มีระบบการควบคมุโดยโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชี แต่
การด าเนินงานยังไมส่ามารถบรรลเุป้าหมาย และการตรวจสอบ
บัญชียังไมไ่ด้มาตรฐานเดียวกันอยา่งทั่วถึง นอกจากน้ี ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนงานซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การติดตามและการด าเนินงานของโครงการสร้างผู้ตรวจสอบ
บัญชี 

2 โครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบญัชี
กองทุนหมู่บ้านฯ 

RF 3 

ขาดแผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุน
หมู่บ้านฯ จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่น
ใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขบัเคลื่อน
กองทุนหมู่บ้านฯ 

สทบ. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านที่ชัดเจน ซึ่ง
แผนบางส่วนที่มีอยู่ไม่ตรงกับเป้าหายของการพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ขาดการติดตามและ
ประเมินผลและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร 

2 

1. โครงการสรา้งคู่มือ สื่อการเรียนรู้ 
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์ส าหรับองค์
ความรู้การไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท ข้อ
ขัดแย้ง กองทุนหมู่บา้นฯ  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพคกก.
กองทุนหมู่บ้านหลักสูตร ด้าน
บริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่ง
ยื่น  

RF 4 

ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศ เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการ
ด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

สทบ. ได้วางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ
บรรลเุป้าหมายได้ รวมถึงการด าเนินงานขาดการตดิตามที่
ต่อเนื่อง 

2 

1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที ่2  

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ 
ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบรายงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง สทบ. 
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ประเด็นความเสี่ยง/  
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน ระดับ

คะแนน 
มาตรการควบคุมที่จะใช้/ แนว

ทางการบริหารความเสี่ยง 

RF 5 
กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนา 
เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

สทบ. มีแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับกองทุน
หมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงนิชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
กระบวนการควบคุมนั้นขาดการตดิตามที่ครบถ้วนและทั่วถึง  

3 โครงการจดัตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ 

RF 6 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ใน
แนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้
โครงการประชารัฐ 

สทบ. ไมม่ีกระบวนการตดิตามหรอืการวัดการเข้าถึงข้อมูล
โครงการประชารัฐ และมีช่องทางแต่ไมเ่พียงพอต่อการเข้าถึง 
นอกจากน้ียังขาดเนื้อหาและข้อมลูของโครงการภายใต้ประชารัฐ
ที่ประชาสัมพันธ์แบบเข้าใจได ้

2 
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาร้านค้า

ประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯ  
2. แผนงานประชารัฐ 

RF 7 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของสทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

สทบ. ไมม่ีกระบวนการตดิตามหรอืการวัดการเข้าถึงข้อมูลและมี
ช่องทางแต่ไม่เพียงพอต่อการเข้าถงึ นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนา
ให้เนื้อหาทันสมัยและตอบสนองตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

2 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์  
เช่น สื่อสังคม รวมถึงการพัฒนา 
และปรับปรุงเนื้อหาท่ีเผยแพรต่าม
เกณฑ์บันทึกข้อตกลง และเป็น
ปัจจุบัน 

RF 8 

ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่าง
เป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สทบ. ขาดการวางแผนปฏิบตัิการตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่งผลให้การติดตาม
การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และไมส่ามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ  

1 

ท าแผนการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรปูธรรมให้กับผูท้ี่
เกี่ยวข้อง 

ตาราง  2 การประเมินระบบ/ กระบวนการควบคุมภายใน สทบ. ปี 2561 
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การประเมินระดับของโอกาส และผลกระทบของปจัจัยเสี่ยง 

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัด

ระดับโอกาส (Likelihood) และวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ โดยพิจารณา

จากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

ตามแนวทางการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน สามารถน ามาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญ

ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านในการขับเคลือ่น
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพ.ศ. 2558 
ตามวาระการประชุมในปี 2558 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพ่ือด าเนินงานระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง พ.ศ. 2558 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ส่งผลให้ สทบ. ไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการได้ ส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เป็นความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (O1) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C1) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้ 
กองทุนหมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบนัการเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

พ.ศ. 2558 
2 น้อย - 
3 ปานกลาง มีการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรยีนรู้กองทุน

หมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรยีนรูก้องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

4 สูง - 
5 สูงมาก ไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้ 

กองทุนหมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบนัการเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

พ.ศ. 2558 
ตาราง  3 โอกาสที่ สทบ. จะมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้าน ในการขบัเคลื่อน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าดว้ยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง พ.ศ. 2558 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 

2 น้อย - 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค ์

4 สูง - 

5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 

ตาราง  4 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมูบ่้าน ในการ
ขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O2) ด้านการเงิน (F1) และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C2) ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอต่อจ านวนของกองทุนหมู่บ้านฯ ใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้การตรวจสอบบัญชีประจ าปีมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน อาจจะมีข้อผิดพลาด และไม่ได้
มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2,000 แห่ง 

2 น้อย มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ 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 

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 
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ปัจจัยเสี่ยงที ่3 ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ปัจจัยเสี่ยงกรณีขาดแผนการพัฒนาบุคลากรกองทุนหมู่บ้าน เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S1) เนื่องจากการ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์
กองทุนหมู่บ้านฯ ดังนั้นหากขาดกลยุทธ์ในการด าเนินงานจะส่งผลให้ สทบ. ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้หลายประการ เช่น ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือสร้างความยั่งยืนใน
การขับเคลื่อนกองทุนหมูบ่้านฯ เป็นต้น 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดม้ากกว่าแผน 

2 น้อย มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดต้ามแผน 

3 ปานกลาง มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดน้้อยกว่าร้อยละ 75 ของแผน 

4 สูง มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดน้้อยกว่าร้อยละ 50ของแผน 

5 สูงมาก ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ตาราง  7 โอกาสขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้มากกว่าแผน 

2 น้อย สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้ตามเป้าหมาย 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้น้อยกว่าเปา้หมายร้อยละ 75 

4 สูง สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้น้อยกว่าเปา้หมายร้อยละ 50 

5 สูงมาก สทบ. ไมม่ีผู้น ารุ่นใหม ่
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขับเคลือ่นกองทุนหมู่บ้านฯ 

ตาราง  8 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน 
และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

ประเด็นความเสี่ยงเรื่องความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินการ (O3) และด้านการปฎิบัติตามกฏระเบียบ (C3) 
ที่เหลืออยู่จากปี 2560ทั้งนี้ในปี 2561 สทบ. อยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ตามพันธกิจขององค์กร 

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเป็น
ปัจจุบนั และมรีะบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมลูการด าเนินงาน 

2 น้อย มีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเป็น
ปัจจุบนั แต่ขาดระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

3 ปานกลาง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบนั แต่มีระบบสารสนเทศเพือ่เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมลูการด าเนินงาน 

4 สูง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบนัและขาดระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการ

ด าเนินงาน 
5 สูงมาก ไม่มีมีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

ตาราง  9 โอกาสที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมูบ่้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่เป็น

ปัจจุบนัและมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการตดัสินใจตามพันธกิจขององค์กร 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมูบ่้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น

ปัจจุบนัแต่มีการน าข้อมลูมาวิเคราะห์ ใช้วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการและการตดัสินใจตามพันธกิจขององค์กร 

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ขาดข้อมูลในการท าแผน วิเคราะห์ วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผล 

ตาราง  10 ผลกระทบจากการที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน และ
ระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครอืข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 
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ปัจจัยเสี่ยงที ่5 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

ในปี 2561 ได้มีการจัดประเภทปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็น
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) แทนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ในปี 2560 
เนื่องจาก กทบ. และ สทบ. มีการวางแผนในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากยังไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้จึงถือว่ามีความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานอยู่ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการ
ประเมินผล 

และได้รับการรับรองมาตรฐานเปน็สถาบันการเงินชุมชน 
2 น้อย มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่เข้ารบัการฝึกอบรมและสามารถปฏิบติังาน/

เรียนรู้เพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
3 ปานกลาง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่ได้มาตรฐานและได้รับคดัเลือก 

พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
4 สูง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่ได้มาตรฐานและได้รับการค้นหาและคดัเลือก 

เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
5 สูงมาก ไม่สามารถมีกองทุนหมู่บ้านฯพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนไดเ้ลย 

ตาราง  11 โอกาสที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบนัการเงินชุมชนได้ 

 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก กองทนุหมู่บ้านฯ ในพ้ืนท่ีที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 200แห่ง 

2 น้อย กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผ่น 100 แห่ง 

3 ปานกลาง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน 

4 สูง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ด้อยกว่าแผน 100 แห่ง 

5 สูงมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ด้อยกว่าแผน 200 แห่ง 

ตาราง  12 ผลกระทบจากกรณีทีก่องทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ภายใต้โครงการประชารัฐ 

เนื่องจากแผนโครงการประชารัฐเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปรับทราบถึงโครงการนี้ยังไม่ทั่วถึง อาจส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านฯหลายแห่งไม่ได้รับการ
สนับนสนุน รวมทั้งการด าเนินงานภายใต้แผนโครงการประชารัฐไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้
โครงการประชารัฐเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O5) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C5) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐมากกว่าแผน 

2 น้อย มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐจ านวน 70,000 กองทุนตามแผน 

3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐน้อยกว่าแผนร้อยละ 75 

4 สูง มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐน้อยกว่าแผนร้อยละ 50 

5 สูงมาก ไม่มีการเผยแพร่ การประชาสัมพนัธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

ตาราง  13 โอกาสที่ สทบ. ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรูใ้นแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามปกต ิ

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ บางวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุน

หมู่บ้าน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชนได้เลย 

ตาราง  14 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดการประชาสมัพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบตัิงาน 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O6) ที่เหลืออยู่จากปี 2560 เนื่องจากช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ยังมีไม่เพียงพอ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่เกดิขึ้นเลย 

2 น้อย 1 ครั้ง/ปี 

3 ปานกลาง 2 ครั้ง/ปี 

4 สูง 3-10 ครั้ง/ปี 

5 สูงมาก มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 

ตาราง  15 โอกาสที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ได้ทุกช่องทาง 

ด้วยความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย 

2 น้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่าย หนังสือ วารสาร สื่อ

วิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ Internet โดยมีอุปสรรคบา้ง 

3 ปานกลาง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่าย หนังสือ และ

วารสาร 

4 สูง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่ายเท่านั้น 

5 สูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ.ได้เลย 

ตาราง  16 ผลกระทบจากกรณีทีผู่้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O7) เนื่องจาก สทบ. มีการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดแผนปรับปรุงฯ ดังกล่าวไปสู่ระดับการปฏิบัติการ
อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯได้ตามปกติ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559 – 2561 อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้ครบถ้วน 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559 – 2561 อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้บางส่วน 

4 สูง - 
5 สูงมาก ไม่มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรบัปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตาราง  17 โอกาสขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน

ระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี 2559 – 2561 
ได้ตามปกต ิ

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 
ได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค ์

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามแผนปรับปรงุและ

พัฒนาการด าเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง
แห่งชาติ ปี 2559-  2561ได้เลย 

ตาราง  18 ผลกระทบจากกรณีขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559 - 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. 
 

ประเภทความเสี่ยง 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) 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) 

S1: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน จึงท า
ให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ 

5 5 25     

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

O1:  ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการ
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

5 3 15     

O2: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

5 4 20     

O3: ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

4 5 20     

O4: กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ 

1 3 3     

O5: ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

4 3 12     

O6: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

4 2 8     

O:7 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรมให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

5 3 15     

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 

(Financial risk) 

F1: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

5 4 20     

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ 
(Compliance risk) 

C1:  ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการ
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่าด้วย
สถาบันการเรียนรูก้องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

5 3 15     

C2: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

5 4 20     

C3: ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

4 5 20     

C4: ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

4 3 12     
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ตาราง  19 การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรข้างต้น สามารถน ามา

จัดท าเป็นแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 

 
โอกาส 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูง
มา

ก 
(5

)    
RF4 

(O3, C3) 
RF3 
(S1) 

สูง
 (4

) 

 
 

 RF2 
(O1,F1,C2) 

 

ปา
นก

ลา
ง 

(3
) RF5 

(O4) 
  

RF6 
(O5,C4) 

RF1 (O1,C1) 
RF8 (O7) 

น้อ
ย 

(2
) 

   
RF7 
(O6) 

 

น้อ
ยม

าก
 

(1
)      

รูปภาพ  1 แผนภาพความเสีย่งระดับองค์กร (Risk Profile) ของ สทบ. ปี 2561 

 ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ

ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น 4 

ระดับ ตาม Risk Profile ดังนี้ 

(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน ยอมรับ

ความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเขียว (    ) 

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 8 คะแนน 

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 

ขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กร
ยอมรับได้  

(Risk Boundary/ Risk Tolerance) 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 

 18 

(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9 – 15 คะแนน มีแผนลด
ความเสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 

(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน 
มีแผนลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (    ) 

 สทบ. ได้มีการก าหนดขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

เพ่ือให้องค์กรสามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่

ในระดับดังกล่าวด้วย ในปี 2561 ความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความรุนแรงที่ยอมรับได้ ได้แก่ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยง

ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) ที่มีการด าเนินงานควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 

2560 และในปี 2561 สทบ. ได้จัดท ามาตรการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) ปัจจัย

เสี่ยงในประเด็นนี้ได้แก่ การก าหนดแนวทาง และจัดท าคู่มือการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น 

โดยสามารถดูรายละเอียดของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 และมาตรการควบคุมได้ใน ภาคผนวก ก 

นอกจากนี้ สทบ. ได้สรุปรายละเอียดระดับคะแนนต่อจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของส านักงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนี้ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง  

ความหมาย 
จ านวนประเด็น

ความเสี่ยงกองทุน 
สูงมาก 16-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

1. ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือพอยอมรับได้ในทันที 

2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
ล าดับแรก 

3 

สูง 9-15 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
1. ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ

พอยอมรับได ้
2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

3 

ปานกลาง 4-8 ระดับท่ีพอยอมรับได้ 
1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ย

ไปยังระดับที่ยอมรบัได ้
2. ต้องก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบต้องตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 

1 

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

1 

รวม 8 

ตาราง  20 สรุประดับความเสีย่งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (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 ยังไม่มีมี
คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันการ
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน 
ในการขับเคลื่อน
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

O1, C1 5 3 15 

การยุติ 
ความเสี่ยง 

ยกเลิกโครงการสถาบัน
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ไม่มีต้นทุน ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 1 1 1   

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

มอบหมายอ านาจหน้าที่
ให้หน่วยงานอื่น อาทิ 

ส านักนายก กรมพัฒนา
ชุมชน 

กระบวนการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ระหว่าง

หน่วยงาน 

สามารถลดภาระการ
ด าเนินงานของสทบ. 

ได้บางประการ 
1 1 1 สทบ. 

การลด 
ความเสี่ยง 

เสนอร่างคณะอนกุรรมการ
ด าเนินงานขบัเคลื่อน

โครงการการจัดตั้งสถาบนั
การเรียนรู้กองทุนหมู่บา้นฯ 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการรา่ง
คณะอนุกรรมการ

ด าเนินงานขบัเคลื่อน
โครงการการจัดตั้งสถาบนั
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 

สามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้

กองทุนหมูบ่้านและชมุชน
เมืองได้ตามวัตถปุระสงค์

และแผนงาน 

3 3 9 ฝจส. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ

ด าเนินงานขับเคลื่อน
โครงการการจัดตั้งสถาบัน
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง 

ต้นทุนทางเวลาก่อเกิด
ความล่าช้าในการ

ด าเนินงาน และไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ยอมรับความไม่สมบูรณ์
ในการท างาน 

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 5 3 15   

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ในปี 2561 โดยการเสนอร่างคณะอนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ  
จะท าให้ความเสี่ยงลงลดเหลือ โอกาสระดับ 3 และผลกระทบระดับ 3 ทั้งนี้ สทบ.สามารถลดความเสี่ยงจนหมดไปได้หากมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อย  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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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 บุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่
เพียงพอ 

O2, F1 ,C2 5 4 20 

การยุติความเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เพราะเป็นกฏระเบียบข้อบังคับให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จ้างบริษัทหรือผู้
ตรวจสอบบัญชีจาก

ภายนอก (outsource) 

ต้นทุนในการจัดจ้าง 
บริษัทหรือผู้ตรวจสอบ

บัญชีจากภายนอกอีก625 
คนเพื่อให้ได้ 375 คนตาม

เป้าหมาย 

มีการด าเนินงานการ
ตรวจสอบบัญชีอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และได้มาตรฐานเดียวกัน

ทุกกองทุน 

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

โครงการการสร้างผู้
ตรวจสอบบัญชีกองทุน

หมู่บ้านฯ  
(1,000 คน)  

โดยจัดอบรมและจัดสอบ
ตามมาตรฐานเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

และความช านาญเฉพาะ
ด้าน 

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมของผู้เข้าร่วม

โครงการ  
1,000,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (พิธี
เปิด, ค่าเอกสาร, คู่มือ) 

50,000 บาท 
3. ค่าด าเนินการจัดสอบ  

282,7000 บาท 
รวม = 1,282,700 บาท 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี
จ านวนบุคลากรที่เพียงพอ
และกองทุนหมู่บ้านได้รับ
การตรวจสอบบัญชีอย่าง

ครบถ้วน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3 1 3 

ฝ่าย
การเงิน
และการ
บัญช ี

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงใน
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ 

ความล่าชุ้าในการ
ด าเนินงาน และปริมาณ

งานต่อจ านวนผู้สอบบัญชี
ที่มีในปัจจุบัน 

สทบ. สามารถด าเนินงาน
ตรวจสอบบัญชีได้แต่ไม่

สมบูรณ์ 
5 4 20   

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ในปี 2561 โดยการด าเนินการโครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ จะส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอ และส่งผลให้ระดับความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ที่โอกาสระดับ 3 และผลกระทบระดับ 1 รวมถึงสทบ. จะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงจนลดลงจนหมดไปได้หากมีการสร้างูผู้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องจนมีจ านวนที่เพียงพอ และการตรวจสอบบัญชีได้มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับ

ผิด 
ชอบ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส 
ผล 

กระท
บ 

ระดับ 

RF 3 ขาดแผนการ
พัฒนาบุคลากรของ
กองทุนหมู่บ้านฯ 
 
จึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่
เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S1 5 5 25 

การยุติความ
เสี่ยง ไม่ท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ต้นทุนทางอ้อม ความไม่
สมบูรณ์ของการพัฒนา

บุคลากรรุ่นใหม่ 

ประหยัดงบประมาณในการท า
แผนพัฒนาบุคลากร 5 5 25   

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จ้าง outsources มา
แผนการพัฒนาบุคลากร 

ค่าจ้าง outsources ท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร เพื่อสร้างเป็นผู้น า
รุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ  

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

1. โครงการสร้างคู่มือ สื่อการ
เรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ส าหรับองค์ความรู้
การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท ขอ้
ขัดแย้ง กองทุนหมู่บา้นฯ  

1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าคู่มือ
และจัดท าสื่อการ 
รวม = 10,070,920 บาท สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรเพื่อสร้างเป็นผู้น า
รุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ ที่สามารถด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ของการ
ขับเคลื่อนของทุนหมู่บ้านได้ 

2 2 4 ฝกท. 2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพคกก.กองทุน
หมู่บ้านหลักสูตร ด้าน
บริหารจัดการธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยื่น  
 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค
กก. กองทุนหมู่บ้านฯ 79,591 
กองทุน 
2..2 ค่าใช้จ่ายส าหรับฝึกอบรม
สร้างวิทยากรระดับอ าเภอ/เขต 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ด าเนินงาน  
รวม = 62,569,200 บาท 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ไม่จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน  

จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น า
รุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ  

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 5 5 25   

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ในปี 2561 ตาม โครงการสร้างคู่มือ สื่อการเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ หลักสูตร ด้านบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยื่น จะส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ลดลงมาเป็นโอกาสระดับ 2 และผลกระทบระดับ 2 ซึ่งหมายถึงการด าเนินได้ตาม
แผนที่สทบ. ก าหนดไว้ 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจัดการ

ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

 ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 
ฐานข้อมูลของ
กองทุนหมู่บ้านฯและ
สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบัน 
และระบบสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลการ
ด าเนินงานยังไม่
พร้อมใช้งาน 

O3, C3 4 5 20 

การยุติความ
เสี่ยง ไม่ท าระบบฐานข้อมูล ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ระยะเวลาที่ไป

เก็บข้อมูล 
ประหยัดงบประมาณในการจัดท า

ระบบ 4 4 16   

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จัดจ้าง outsources เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ด าเนินการบริหารจัดการ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

ต้นทุนในจัดจ้าง outsources เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องจัดการข้อมูลต่อเนื่อง 

ลดภาระงานของสทบ.ในการ
จัดท าฐานข้อมูล และได้

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1 1 1 สทบ. 

การลดความ
เสี่ยง 

 1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบกองทุน 
หมู่บ้านฯ ระยะที่ 2  

 

1.1 ค่าจัดประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหา 
1.2 อบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ  
1.3 จัดท าเอกสาร เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  
รวม = 6,730,000 บาท 

กองทุนหมู่บ้านฯ มีความรูแ้ละ
ความเข้าใจ พร้อมทั้งสามารถ
พัฒนาการเก็บข้อมูลได้มากขึ้น 

1 1 1 ฝจส. 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ระบบรายงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สทบ. 

ต้นทุนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง สทบ. 

ลดภาระงานของสทบ.ในการ
จัดท าฐานข้อมูล และได้

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

สามารถน ามาใช้ด าเนินงานตาม
พันธกิจของกทบ./สทบ. 

การยอมรับ
ความเสี่ยง ใช้ฐานข้อมูลแบบเดิม 

เวลาในการเก็บข้อมูลจากกองทุน
หมู่บ้านฯ และการเชื่อมโยงแบบเก่า

ที่ไม่เป็นระบบสารสนเทศ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท า
ระบบฐานข้อมูล 4 5 20   

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ในปี 2561 ได้แก่การลดความเสี่ยงจนอยู่ในระดับโอกาส 1 และผลกระทบ 1 โดยจะต้องด าเนินการโครงการแกไ้ขปัญหา
หนี้นอกระบบกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 2 และวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านฯ ควบคู่กันไปเพื่อให้ สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุน
หมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่เป็นปัจจุบันและระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานที่พร้อมใช้งาน  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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 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 5 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชน
ได้(ความเสี่ยงเดิมจากปี 
2560) 

O4 1 3 3 

การยุติความเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ 
ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.  
ที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การลดความเสี่ยง 
โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้านฯ 

1.1 ฝึกอบรมผู้แทน
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านฯ 500 กองทุน  
 = 13,375,000 บาท 
 
1.2 การสนับสนุนกองทุน
ที่ตั้งเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน (1,000 กองทุน)= 
10,000,000 บาท 

มีการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของกองทุนฯ
เพื่อให้สามารถยกระดับ
และพัฒนาเป็นสถาบัน

การเงินชุมชนได้ 

1 1 1 ฝปค. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงในการ
พัฒนาตามงบประมาณที่

ท าได้ 

ค่าเสียโอกาสส าหรับ
กองทุนหมู่บ้านฯที่

สามารถพัฒนาตนเองตาม
เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ประหยัดงบประมานใน
การด าเนินงานประเมินผล
คุณภาพกองทุนหมู่บ้านฯ 

1 3 3 สทบ. 

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 5 ในปี 2561 ได้แก่การลดความเสี่ยงจนอยู่ในระดับโอกาส 1 และผลกระทบ 1 หรือ หมายถึงมีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ที่
สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการประเมินผลและได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นสถาบันการเงินชุมชนมากกว่าแผน 200 แห่ง ซึ่งส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ 5 มีความเป็นไปได้ที่สทบ. 
จะสามารถด าเนินงานบริการจัดการความเสี่ยงได้เนื่องจากมีมาตรการควบคุมที่ประกอบกับโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ และมีการก าหนดเป้าหมายชัดเจน
ล้างอิงจากผลการด าเนินที่ต่อเนื่องมาจากปี 2560  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการ
จัดการความ

เสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ 

RF 6 ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ
ประชารัฐ 

O5, C4 4 3 12 

การยุติ 
ความเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ถ่ายโอนการ
ด าเนินงานให้แก่
หน่วยงานอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่ 

มีการประชาสัมพันธ์และ
เผนแพร่ความรู้และแนว
ทางการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ

ประชารัฐ 

2 1 2 สทบ. 

การลดความ
เสี่ยง 

แผนงาน 
ประชารัฐ 

งบบริหารโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัตกิารประจ าจังหวดั 
และการพฒันาองค์ความรู้/ ถอด
บทเรยีน/เผยแพร่ผลส าเรจ็การ
ด าเนินงาน  
รวม 69,216,000 บาท 

มีการเพิ่มช่องทางและ
จัดการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์และการให้
ความรู้ในแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ภายใต้โครงการประชารัฐ 

2 1 2 ฝปร. 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐ หรือด าเนินงานตาม
ปัจจุบันเนื่องจากมีภารกิจหน้าที่เท่านี้         

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 6 คือปัจจัยเสี่ยงนั้นจะต้องลดลงมาจนถึงระดับโอกาส 2 และผลกระทบระดับ 1 ซึ่งหมายถึงมีการเผยแพร่ การประชา
สัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐตามแผนและด าเนินงานตามแผนงานประชารัฐ และเป้าหมายโครงการประชารัฐได้
ตามปกติ  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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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 7 ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของสทบ. 
ได้อย่างครบถ้วน 
(ความเสี่ยงจากปี 60) 

O6 4 2 8 

การยุติความเสี่ยง ไม่สามารถยุติความเสี่ยงได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จัดหาบริษัท
ประชาสัมพันธ์เข้ามาท า
แผนการประชาสัมพันธ์
และการเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ต้นทุนในการจัดจ้างบ
ริษัทประชาสัมพันธ์เข้า
มาท าการเพิ่มช่องทาง

และท าการ
ประชาสัมพันธ์ 

มีช่องทางการเผนแพร่
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

ครบถ้วนและผู้มีส่วนได้
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้มากขึ้น 

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์  
เช่น สื่อสังคม  

รวมถึงการพัฒนา 
และปรับปรุงเนื้อหาที่

เผยแพร่ตามเกณฑ์บันทึก
ข้อตกลง และเป็นปัจจุบัน 

งบประมาณในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

มีช่องทางการเผนแพร่
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

ครบถ้วนและผู้มีส่วนได้
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้มากขึ้น และเนื้อหา

ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตาม
บันทึกข้อตกลง 

2 1 1 ฝจส. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ใช้ช่องทางตามที่มีอยู่ใน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน 

ต้นทุนเสียโอกาสในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่อาจะ

ส่งผลกับการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และด าเนินงานล่าช้า 

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 4 2 8  สทบ. 

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 7 คือปัจจัยเสี่ยงนั้นจะต้องลดลงมาจนถึงระดับโอกาส 2 และผลกระทบระดับ 1 ซึ่งหมายถึง โอกาสที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้ประมาณ 1 ครั้ง แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ได้ทุกช่องทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย แต่ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงนี้
สามารถได้รับการพัฒนาจนหมดไปในกรณีที่ สทบ.ด าเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป ซึ่งจะส่งผลให้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
สทบ. ได้อย่างครบถ้วน   
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ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 
 26 

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 8 ขาดการเผยแพร่
ถ่ายทอดแผนปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

O7 5 3 15 

การยุติความเสี่ยง ไม่ด าเนินงานตามแผน 

ต้นทุนค่าเสียโอกาส
เนื่องจากการด าเนินงาน

ล่าช้าและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปรบัปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
(2559-2561) 

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ไม่ควรยกเลิกหรือไม่
ด าเนินงานตามแผน

ปรับปรุง 

5 3 15   

การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ 
เนื่องจากเป็นภารกิจหน้าที่ของสทบ. ตามบันทึกข้อตกลง         

การลดความเสี่ยง 

ท าแผนการเผยแพร่
ถ่ายทอดแผนปรับปรุง

อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการ 

การเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรมให้กับผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

สามารถด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน

ระยะเวลา 3 ปี  
(2559-2561) 

1 1 1 ฝจส./ 
ฝปค. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ด าเนินงานตามแผนถึงแม้
จะไม่ได้มีการถ่ายทอด
แผนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อาจจะมีการถ่ายทอดแผน
เป็นระดับแต่ไม่ต่อเนื่อง 
ท าให้ความสมบูรณ์ของ

การด าเนินงานขาดหายไป 

ไม่ต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม 3 3 9 สทบ. 

เป้าหมายการด าเนินงานการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ 8 คือปัจจัยเสี่ยงนั้นจะต้องลดลงมาจนถึงระดับโอกาส 1 และผลกระทบระดับ 1 ซึ่งหมายถึง มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 – 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้ครบถ้วน และสทบ. สามารถ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 – 2561 ได้ตามปกติ 
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ความเสี่ยงที่เหลือจากการจัดการความเสี่ยง (Residual Risk) 

จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถคาดการณ์ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าคงเหลือหลังจากด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมายในปี 2561 นี้ 

  

โอกาส 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูง
มา

ก 
(5

) 

     

สูง
 (4

) 

     

ปา
นก

ลา
ง 

(3
)   RF1 (O1,C1)   

น้อ
ย 

(2
) 

 RF3 (S1)    

น้อ
ยม

าก
 

(1
) RF4 (O3, C3) 

RF5 (O4) 
RF8 (O7) 

RF6 (O5,C4) 
RF7 (O6) 

RF2 
(O1,F1,C2) 

  

รูปภาพ  2 Residual Risk Profile ของระดับความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท าแผนบริหารความเสีย่ง 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงน ามาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัย

เสี่ยง เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะ

ค านงึถึงโอกาสในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จด้วย นอกเหนือจากโอกาสเกิดและผลกระทบโดย

สามารถแสดงกิจกรรมในการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบริหารความ

เสี่ยงขององค์กร ได้ดังนี้
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

  

ความเสี่ยง/  
ปจัจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 (2560) ไตรมาส 2 (2561) ไตรมาส 3 (2561) ไตรมาส 4 (2561) 

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 ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 
2558 

O1 
C1 การลดความเส่ียง 

เสนอร่างคณะอนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 

1. จัดท าร่างคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านฯ 

            

ฝจส. 
2. น าร่างคณะอนุกรรมการฯ เสนอประธาน /
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เพื่อเห็นชอบ 

            

3. ประกาศรายชือ่อและอ านาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บา้นฯ 

            

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

O2 
F1 
C2 

การลดความเส่ียง 

โครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชกีองทุนหมู่บ้านฯ  
**(โดยจัดอบรมและจัดสอบตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความช านาญเฉพาะด้าน) 

1.ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชี
ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

            

ฝงบ. 

2. เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาผู้ตรวจสอบบญัช ี

            

3.จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญช ี             

4. จัดทดสอบผู้ตรวจสอบบญัชีพร้อมขึ้นทะเบียน
ผู้ที่สอบผ่าน 
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ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 (2560) ไตรมาส 2 (2561) ไตรมาส 3 (2561) ไตรมาส 4 (2561) 

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 ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
กองทุนหมู่บ้านฯ 
 
จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อ
สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S1 การลดความเส่ียง 

1. โครงการสร้างคู่มือ สื่อการเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับองค์ความรูก้ารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง กองทุนหมู่บ้านฯ  

1.1 จัดท าร่างและขอบเขตของการลงพืน้ที่เพื่อ
เก็บข้อมูลที่จะน ามาท าคู่มือ 
สื่อการเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์

            

ฝกท. 

1.2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลส าหรับจัดท าคู่มือ สื่อ
การเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์  
สื่อสิ่งพิมพ์ 

            

1.3 สรุปข้อมูลและประมวลผลขอ้มูลเพื่อน าไป
จัดท าคู่มือ สื่อการเรียนรู้  
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์

            

1.4 จัดท าคู่มือ สื่อการเรียนรู้  
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์

            

1.5 เผยแพร่คู่มือ สื่อการเรียนรู้  
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่กองทุนหมู่บา้นฯ  

            

2. โครงการกผคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ หลักสูตรด้านบริหารจัดการธรรมาภิบาลอยา่งยั่งยื่น (79,591 กองทุน) 

2.1 จัดประชุมหารือเพื่อจัดท ารายละเอยีดและ
ขอบเขตการอบรม และอนุมัติการฝึกอบรม 

            

ฝกท. 
2.2 จัดอบรมคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านฯ 

            

2.3 จัดอบรมสร้างวิทยากรระดับอ าเภอ/เขต             

2.4 ติดตามและประเมินผลการอบรม             
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ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 (2560) ไตรมาส 2 (2561) ไตรมาส 3 (2561) ไตรมาส 4 (2561) 

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 4 ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็น
ปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน
ไม่พร้อมใช้งาน (ความเสี่ยงเดิมจากปี 
60) 

O3 
C3 การลดความเส่ียง 

1.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ 2 
1.1 ประมวลผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบกองทุนหมู่บา้นฯ ระยะที่ 1 พร้อมทั้งจัด
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นกลไกและ
รูปแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

            

ฝจส. 
1.2 อบรมให้ความรู้การบรกิารจัดการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

            

1.3 จัดท าคู่มือ เอกสารและสื่งพิมพ์ที่เกีย่วข้อง 
เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ 

            

1.4 ติดตามและประเมินผลการอบรม             
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่วิเคราะห ์ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองส านักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ 
2.1 จ้างที่ปรึกษาท าระบบฐานขอ้มูล             

ฝจส. 
2.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             

RF 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
(ความเสี่ยงเดิมจากปี 2560) 

O4 การลดความเส่ียง 

โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ 
1. ส ารวจจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            

ฝปค. 
 

2. ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองที่มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน 

            

3. สนับสนุนการปฏิบัตกิารพัฒนากองทนุและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเปิดเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน 

            

4. ติดตามการประเมินผลการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 (2560) ไตรมาส 2 (2561) ไตรมาส 3 (2561) ไตรมาส 4 (2561) 

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 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

O5 
C4 การลดความเส่ียง 

แผนงานประชารัฐ 
1. งานสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการประจ าจังหวัด             

ฝปร. 2. พัฒนาองค์ความรู้และถอดบทเรียน เผนแพร่
ผลส าเร็จการด าเนินงาน  

            

RF 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสทบ. ได้อย่าง
ครบถ้วน (ความเสี่ยงจากปี 60) 

O6 การลดความเส่ียง 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น สือ่สังคม รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาที่เผยแพร่ตามเกณฑ์บันทึกขอ้ตกลง (12 ประเด็น) และเป็นปัจจบุัน 
1. ส ารวจข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
สทบ. และก าหนดแนวทางการเพิ่มช่องการ 
รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาที่เผยแพร่  

            

ฝจส. 
2. ปรับปรุ งการเผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสา รล ง 
website สื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางอื่นๆ  

            

3. เพิ่มเติมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้
สะดวกมากขึ้น 

            

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             

RF 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

O7 การลดความเส่ียง 

ท าแผนการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. สรุปการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ ปี 
2560 เพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ ประจ าป ี2561 

            

ฝจส. 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ 
ประจ าป ี2561 

            

3. เสนอแผนการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงฯ 
ประจ าป ี2561 ต่อผู้บริหาร  

            

ฝปค. 
4. ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
ฯ ประจ าป ี2561 ต่อผู้บริหาร 

            

5. ติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงฯ ต่อผู้บริหาร 

            

ตาราง  21 แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
หมายเหต ุ:  การด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมส าหรับความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียงบางประการอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ปัจจัยในปีนี้ลดลงได้ตามแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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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 

 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 
ความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับ

ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

การวิเคราะหต์้นทุนผลและประโยชน์ ความเสี่ยงที่คาดวา่
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ตาราง  22 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมและการวิเคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 
ความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับ

ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ตาราง  23 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 
ความเสี่ยงปัจจุบัน แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ผลการด าเนินงาน  
และการด าเนินงาน 

 

ความเสี่ยงหลังด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 
ปัญหาและอุปสรรค/

ต าแนะน า ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I L I L×I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ตาราง  24 แบบฟอร์มการประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ก : 

ตัวอย่าง การก าหนดและคัดเลือกวิธีการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว ้
ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถถ่ายทอดไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สทบ. จึงได้ยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงที่ 5 คือ กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในปี 2561 
นี้ มาอธิบายและชี้แจงรายละเอียดของการด าเนินงานอีกครั้ง 

ซ่ึงจากกระบวนการการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ สทบ. จะท าให้ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และล าดับของความเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการของ
องค์กรน าไปสู่กระบวนการการก าหนดและคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับแผน
ยุทธศาสตร์ของ สทบ. และแผนงบประมาณประจ าปี นอกจากนี้ในการก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงในแต่ละแนวทางจ าเป็นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Costs) และ
ผลประโยชน์ (Benefits) ของแต่ละแนวทางซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
สามารถพิจารณาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

การสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นนโยบายของ
ภาครัฐ และยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ สทบ. ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยสวัสดิการชุมชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมด้วยการ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับประชาชนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับ
หมู่บ้านและชุมชน ด้วยการออมและการจัดสวัสดิการชุมชนซึ่งการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็น
สถาบันการเงินชุมชนเป็นหนึ่งในแผนงานที่จะท าให้ สทบ. สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 สทบ. ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นประเด็น
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2560 โดยการด าเนินงานการพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ ให้



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เนื่องจากขาดการวาง 
กลยุทธ์ในการด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
กองทุนหมู่บ้านฯ เพ่ือยกระดับสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนและจากผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในปี 2560 พบว่า ระดับความเสี่ยงนั้นลดลงแต่ยังไม่หมดไป จึงจ าเป็นต้องยกประเด็น
ความเสี่ยงดังกล่าว มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปี 2561 ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงาน
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สทบ. ได้อนุมัติจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนไปแล้วทั้งหมด 7 ,179 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ระยะเวลา จ านวนเป้าหมาย (แห่ง) จ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการ

อนุมัติจัดต้ัง (แห่ง) 
ปี2547-2552 2,449 1,029 

ปี2553 1,000 506 
ปี2554 1,000 595 
ปี2555 1,000 920 
ปี2556 1,000 958 
ปี2557 1,000 ไม่มีการด าเนินงาน 
ปี2558 1,000 1,023 
ปี2559 1,000 1,073 
ปี2560 1,000 1,075 
รวม 10,449 7,179 

ตาราง  25 จ านวนเป้าหมายและจ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รบัการอนุมัติจดัตั้ง 

ซึ่ง สทบ. ได้ก าหนดตามเป้าหมายต่อปีไว้เท่ากับ 1,000 แห่งต่อปี อย่างไรก็ดี ในปี 2558 - 
2560 มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนสูงกว่าเป้าหมาย แต่ในภาพรวมจ านวนกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการประเมินผล ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนยังมีจ านวนต่ ากว่าเป้าหมาย อีกทั้งยังขาดการก ากับติดตามเพ่ือ
ดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้
ในปี 2561 ได้มีการจัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) แทนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) เนื่องจากคณะกรรมการฯ และ สทบ. ได้มีการวางแผนส าหรับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดเป็น
รูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ จึงถือ
ว่ามีความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานอยู่ 
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ส าหรับกรณีการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยที่ 5 ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว พบว่าโอกาส (Likelihood) ที่จะมีกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน ได้รับการประเมินผล และได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น
สถาบันการเงินชุมชนนั้นอยู่ในระดับ 1 หรือ น้อยมาก และผลกระทบ ( Impact) ที่ก าหนดตาม
เกณฑ์บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับ 3 หรือ ปานกลาง กล่าวคือ มีจ านวนกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน หรือ 
1,000 แห่ง ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาเพ่ือการด าเนินงานตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ,000 
แห่ง ส่งผลให้ประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่ 5 อยู่ในระดับ 3 

 

 การประเมินมาตรการการควบคุม 

 

ส าหรับกรณีปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
สทบ. ได้ก าหนดมาตราการควบคุมในรูปแบบของการควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) 
ได้แก่ การก าหนดแนวทางการก าหนดแนวทาง และจัดท าคู่มือการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพกองทุนให้เป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมาตรการควบคุม (ตารางที่ 2) มาตรการควบคุมส าหรับปัจจัยเสี่ยงนี้จะจัด
อยู่ในระดับ 3 เนื่องจากสทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายแต่ยังไม่เพียงต่อการพัฒนาใน
ภาพรวม ทั้งยังขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องส าหรับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ต้องการจะ
ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน ส่งผลให้ สทบ. ต้องพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความ
เสี่ยง พร้อมการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ของทุกกิจกรรมในการรองรับความเสี่ย 

 

 การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 

การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของทุกกิจกรรมหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน 
(Costs) นั้นสามารถพิจารณาได้จากแผนการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนงบประมาณ
รายปี และยังหมายรวมถึง ต้นทุนทางตรงต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น หรือต้นทุนทางอ้อม เช่น ต้นทุนเสียโอกาส 
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(Opportunities costs) และต้นทุนระยะเวลาในการด าเนินงานกระบวนการต่างๆ เป็นต้น และ
ส าหรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึง องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ มีผลกระทบ
และโอกาสในการเกิดลดลง จนไปถึงความเสี่ยงนั้นๆ หายไป หรือยอมรับได้ 

นอกจากนี้กระบวนการสุดท้ายในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 
ได้แก่ การคาดคะเนระดับโอกาสและผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเหลืออยู่หลังจากการด าเนินการ
ตามแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาเลือกการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริงและมีความคุ้มค่าในการด าเนินงาน โดย สทบ. ได้
พิจารณาและวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ตามมาตรฐานที่ก าหนดใน 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการยุติความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกยุติความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ไม่สามารถด าเนินการยุติได้ เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล และ
เป็นยุทธศาสต์ของ สทบ. ที่ต้องการจะให้สถาบันการเงินชุมชนเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (ตามยุทธศาสตร์องค์กรยุทธ์ศาสตร์ที่2)  

2. แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการถ่ายโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ด าเนินงานแทนได้เนื่องจากถือเป็นภารกิจหลักขององค์กร 

3. แนวทางการลดความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการลดโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้นั้น สทบ. ได้มีแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ ต่อเนื่องจากปี 2560 ในปี 2561 มีแผนฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน และด าเนินการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนากองทุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านฯ มีความพร้อมใน
การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 1,000 แห่ง โดยเมื่อท าการวิเคราะห์
ต้นทุน (Costs) และผลประโยชน์ (Benefits) พบว่า 
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o ต้นทุนในการด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 คิดเป็น 
23,375,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น  

1) ค่าฝึกอบรมผู้แทนคกก.  
กองทุนหมู่บ้านฯ จ านวน 500 กองทุน เป็นเงิน 13,375,000 บาท 

2) เงินสนับสนุนกองทุนทีจ่ะตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน  
จ านวน 1,000 กองทุน เป็นเงิน 10,000,000 บาท  

o ผลประโยชน์ของการลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ คือ มีการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกองทุนฯ
เพ่ือให้สามารถยกระดับและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

หากทาง สทบ. ด าเนินงานลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ ระดับความเสี่ยงจะลดลดอยู่ในระดับที่ โอกาสเท่ากับ 1และมีโอกาสที่
ผลกระทบจะลดลงจาก 3 ไปเป็น 2 หรือ 1 ซึ่งหมายถึง มีโอกาสที่ กองทุนหมู่บ้านฯ ใน
พ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 100 ถึง 
200 แห่ง ตามล าดับ 

4. แนวทางการยอมรับความเสี่ยง  
ส าหรับการเลือกการลดโอนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้นั้น ซึ่ง สทบ. จะต้องๆไการยอมรับความเสี่ยงนั้นคือการ
พัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านตามแผนและงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนค่าเสีย
โอกาสส าหรับกองทุนหมู่บ้านที่จะพัฒนาเพ่ือยกระดับเป็นสถาบันการเงิน แต่การ
ด าเนินงานตามงบประมาณโดยยอมรับความเสี่ยงและยอมรับศักยภาพที่ได้มีผลประโยชน์ 
คือประหยัดงบประมาณที่จะ เพ่ิมเติมในการด าเนินงาน ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงจะท าให้
ความเสี่ยงคงเดิม ได้แก่ โอกาส 1 และ ผลกระทบ 3 

นอกจากนี้การก าหนดผู้รับผิดชอบก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนา
เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ในการลดความเสี่ยงตามโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ เป็นของฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ 
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ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสีย่ง 

สาเหต/ุ
ผลกระทบ 

ประเภท
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจดัการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์ ความเสี่ยงที่คาดวา่จะ
เหลืออยู่ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

RF 5
กองทุน
หมู่บ้านฯ 
ยังไม่
สามารถ
พัฒนาเป็น
สถาบัน
การเงิน
ชุมชนได ้
(ความเสี่ยง
เดิมจากปี 
2560) 

ความเสีย่งเดิม
จากปี 2560 แต่
ในปี 2561 ได้มี

การริเริ่ม
โครงการการ
จัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน 
แต่ทั้งนี้ความ

เสี่ยงก็ยังมีอยู่ใน
เชิงของการ

ปฏิบัตกิารการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพิ่ม
ศักยภาพกองทุน

หมู่บ้านฯ 

O 1 3 3 

การยุติความ
เส่ียง 

ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายทีต่้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบนัการเงินชุมชน 

การถ่ายโอน
ความเส่ียง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.ที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน 

การลดความ
เส่ียง 

1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้านฯ 
1.1 ฝึกอบรมคกก.กองทุน
หมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมสู่
การเป็นสถาบันการเงิน

ชุมชน 
1.2 การสนับสนุนการ

ปฏิบัติการพัฒนากองทุน
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เปิดท าการสถาบันการเงิน
ชุมชน (1,000 กองทุน) 

1.1 ฝึกอบรม
ผู้แทน

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

500 กองทุน 
13,375,000 บาท 
1.2 การสนับสนุน
กองทุนที่ตั้งเป็น
สถาบันการเงิน

ชุมชน 
(1,000 กองทุน) 

10,000,000 บาท 

มีการผลักดันและ
สนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนฯ

เพื่อให้สามารถ
ยกระดับและ

พัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ 

1 1 1 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

และ
เครือข่าย
สัมพันธ ์

การยอมรับ
ความเส่ียง 

ยอมรับความเส่ียงในการ
พัฒนาตามงบประมาณที่

ท าได้ 

ค่าเสียโอกาส
ส าหรับกองทุน

หมู่บ้านฯที่
สามารถพัฒนา

ตนเองตาม
เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

ประหยัดงบ 
ประมานในการ

ด าเนินงาน
ประเมินผล

คุณภาพกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1 3 3 สทบ. 

ตาราง  26 ตารางก าหนดวิธีการจดัการความเสีย่งและการวิเคราะห ์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่ละทางเลือก 
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บทสรุปผู้บริหาร 
คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนโดย
จัดสรรให้กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ตลอดจนกำรส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรพ่ึงพำตนเองของหมู่บ้ำนหรือชุมชนให้มีศักยภำพ มีควำมเข้มแข็งทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมแก่
หมู่บ้ำน/ชุมชน ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินงำนให้สัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเป็นรูปธรรม อำจมีสถำนกำรณ์ท่ีมีควำม
ไม่แน่นอน หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจส่งผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร ท ำให้ สทบ. มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำคู่มือและ
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือเป็นกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงก ำหนด
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ในตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ซึ่งได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน จะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2560 ภำยใต้ตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
มีระดับคะแนนอยู่ที่ 2.4300 คะแนน และมีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่ำมำตรฐำนในเรื่องกำรระบุควำมเสี่ยง กำร
สอบทำนรำยงำนกำรเงินและรำยงำนที่ไม่ใช่กำรเงิน และกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งในปีบัญชี 2561 สทบ. ได้น ำมำทบทวนและปรับปรุงเพ่ิมเติมพร้อม
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยอ้ำงอิงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในแบบบูรณำกำรตำม
แนว COSO (COSO ERM Integrated Framework) และหลัก เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำ เนินงำนขง
กรมบัญชีกลำง  

โดยในปี 2561 พบว่ำ สทบ. มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 8 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จำกปี 
2560 จ ำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติม 5 ปัจจัยเสี่ยง นอกจำกนี้ในกำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สทบ. ยังได้ก ำหนดแนวทำงและกิจ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
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ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือจากปีก่อนหน้า (ปี 2560) ทั้งหมด 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ฐำนข้อมูลของกองทุนหมู่บ้ำนฯ 
และสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนฯ 
ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สำรสนเทศเพื่อเช่ือมโยง
เครือข่ำยข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ยังไม่พร้อมใช้งำน  

O, C สทบ. ขำดระบบกำรเก็บ
รวบรวมช้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
และกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย
ข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อ
น ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์เพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ 
สทบ.  

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อวิเครำะห์ 
ปรับปรุง และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
และระบบรำยงำนกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง สทบ. 

สทบ. มีระบบฐำนข้อมูลและระบบ
รำยงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
สทบ. ที่สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กร 

2. กองทุนหมู่บ้ำนฯ ยังไม่สำมำรถ
พัฒนำเป็นสถำบันกำรเงิน
ชุมชนได้  

   เนื่องจำกมีกองทุนหมู่บ้ำนฯ ที่
ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผล
ตำมมำตรฐำนอีกทั้งมี
งบประมำณจ ำกัดในกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำยกระดับ
เป็นสถำบันกำรเงินชุมชน 

O สทบ. มีกำรวำงแผนในกำร
พัฒนำกองทุนหมู่บ้ำนฯ เป็น
สถำบันกำรเงินชุมชน อย่ำงเป็น
รูปธรรมมำกขึ้นจำกปี 2560  
แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ 

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

โครงกำรจัดตั้งสถำบันกำรเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้ำนฯ 

สำมำรถผลักดันและพัฒนำยกระดับให้
กองทุนหมู่บ้ำนฯ สำมำรถพัฒนำเป็น
สถำบันกำรเงินชุมชนได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ของ สทบ. 
ได้อย่ำงครบถ้วน 

O สทบ. มีช่องทำงกำรเข้ำถึง
ข่ำวสำรและข้อมูลที่ไม่เพียง 
และข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปอำจ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

ด ำเนินกำรเพิ่มช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ เช่น สื่อสังคม รวมถึงกำร
พัฒนำ และปรับปรุงเนื้อหำที่เผยแพร่
ตำมเกณฑ์บันทึกข้อตกลง และเป็น
ปัจจุบัน 

มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูล
ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมมำกขึ้น รวมถึงมีกำร
พัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำของข้อมูลที่
เผยแพร่ออกไปให้ 
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ปัจจัยเสี่ยงใหม่ในปี 2561 อีก 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

4. ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมกำร
ด ำเนินงำนสถำบันกำรเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้ำนในกำรขับเคลื่อน
ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองว่ำด้วย
สถำบันกำรเรียนรู้กองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติ  พ.ศ. 
2558 

O, C ปัจจุบัน สทบ. อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว ซึ่ง
ท ำให้ สทบ. ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้สมบูรณ์ 

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

เสนอร่ำงคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนโครงกำรกำรจัดตั้งสถำบันกำร
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้ำนฯ 

สทบ. สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย
ข อ ง โ ค ร ง ก ำ ร ไ ด้ ส ม บู ร ณ์  โ ด ย มี
คณะอนุกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดทิศทำง
และนโยบำยกำรพัฒนำสถำบันกำรเรียนรู้
ฯ  

5.บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่
เพียงพอ 

O, F, C ปัจจุบันจ ำนวนผู้ตรวจสอบ
บัญชีไม่เพียงพอต่อจ ำนวนของ
กองทุนหมู่บ้ำนฯ ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้กำรตรวจสอบบัญชี
ประจ ำปีมีควำมล่ำช้ำ ไม่
ครบถ้วน อำจจะมีข้อผิดพลำด 
และไม่ได้มำตรฐำนเดียวกันทุก
กองทุน 

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

โครงกำรสร้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้ำนฯ (1,000 คน) โดยจัดอบรมและ
จัดสอบตำมมำตรฐำนเพื่อพัฒนำบุคลำกร
ให้มีศักยภำพและควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำน 

สทบ. สำมำรถสร้ำงผู้ตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้ำนฯ ที่ผ่ำนมำตรฐำนเดียวกัน 
และสำมำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ได้ ตำม
จ ำนวนที่ตั้งเป้ำหมำยไว้  

6. ขำดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
ของกองทุนหมู่บ้ำนจึงท ำให้ไม่
สำมำรถพัฒนำผู้น ำรุ่นใหม่เพื่อ
สร้ำงควำมยั่งยืนในกำรขับเคลื่อน
กองทุนหมู่บ้ำนฯ 

S สทบ. ขำดกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรท ำ
ให้ไม่สำมำรถพัฒนำผู้น ำรุ่น
ใหม่เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำร
ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้ำนฯ  

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

1. โครงกำรสร้ำงคู่มือ สื่อกำรเรียนรู้ สื่อวี
ดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์ส ำหรับองค์ควำมรู้กำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง กองทุน
หมู่บ้ำนฯ  
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพคกก.กองทุน
หมู่บ้ำนหลักสูตร ด้ำนบริหำรจัดกำรธรร
มำภิบำลอย่ำงยั่งยื่น  

มีกำรพัฒนำบุคลำกรและส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลกร รวมถึ ง
สำมำรถมีกำรพัฒนำผู้น ำรุ่นใหม่ เพื่อสร้ำง
ควำมยั่ งยืนในกำรขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้ำนฯ 
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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

7. ขำดกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรให้ควำมรู้ในแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรประชำรัฐ 

O, C เนื่องจำกแผนโครงกำรประชำรัฐ
เป็นโครงกำรที่ริเริม่ขึ้นใหม่ ท ำ
ให้กำรประชำสัมพันธย์ังไม่
ทั่วถึงและส่งผลให้กองทุน
หมู่บ้ำนฯ หลำยแห่งไมไ่ด้รบั
กำรสนบัสนุน  

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

แผนงำนประชำรัฐ มปีระชำสัมพันธ์และกำรให้ควำมรู้ในแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรประชำรัฐอย่ำงทั่วถึงและกองทุน
หมู่บ้ำนฯ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนงำน
ประชำรัฐได้ 

8. ขำดกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดแผน
ปรับปรุงอย่ำงเป็นรูปธรรมให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

O สทบ. มกีำรด ำเนนิงำนตำมแผน
ปรับปรุงฯ แตไ่มส่ำมำรถ
ถ่ำยทอดแผนปรบัปรุงฯ 
ดังกลำ่วไปสูร่ะดับกำร
ปฏิบัตกิำรอยำ่งครบถ้วนและ
เป็นรปูธรรม ส่งผลใหไ้มส่ำมำรถ
ด ำเนนิงำนตำมแผนปรับปรุงฯ
ไดต้ำมปกต ิ

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

ท ำแผนกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดแผนปรับปรุง
อย่ำงเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สทบ. สำมำรถกำรด ำเนนิงำนตำมแผน
ปรับปรุงฯ ได้อย่ำงครบถ้วนและบรรลุ
วัตถุประสงค/์ เปำ้หมำยของแตล่ะกิจกรรม  
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