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คํานํา 
 
 
การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเป9นอย<างยิ่ง เป9นเครื่องมือท่ีช<วยในการ

ควบคุมป"ญหาและอุปสรรคในด$านต<างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณ,ไม<แน<นอน ซ่ึงอาจส<งผลกระทบต<อการ
ดําเนินงาน/เป1าหมายขององค,กร จึงจําเป9นต$องมีการจัดการความเสี่ยงเหล<านั้นอย<างเป9นระบบและต<อเนื่อง 
จากการท่ีสภาพแวดล$อมต<าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและอาจส<งผลกระทบต<อหน<วยงานตลอดจนนโยบายเร<งด<วน
ทําให$ไม<สามารถดําเนินงานได$ตามปกติ สํานักงานกองทุนหมู<บ$านและชุมชนเมืองแห<งชาติ (สทบ.) เป9น
หน<วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค,หลักท่ีเป9นแหล<งเงินทุนโดยจัดสรรให$กองทุนหมู<บ$านและชุมชนเมือง เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ สร$างงาน สร$างรายได$ ตลอดจนการส<งเสริม และสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของหมู<บ$านหรือ
ชุมชนให$มีศักยภาพ มีความเข$มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมแก<หมู<บ$าน/ชุมชน โดยมุ<งเน$นผลสัมฤทธิ์และ
เป9นรูปธรรมในทุก ๆ ด$าน สทบ. จึงได$จัดทําแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบ
ท่ีเกิดจากความเสี่ยง เพ่ือให$การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค, เป1าหมาย ภารกิจ ของสทบ. ได$อย<างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปAงบประมาณ  2557 ปรากฏระดับความเสี่ยงท่ี
อยู<ในระดับปานกลาง สทบ. ได$นําประเด็นความเสี่ยงท่ีมีการควบคุมมาพิจารณาให$อยู<ในระดับท่ีลดลง ซ่ึงแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได$มีการติดตาม ประเมิน ควบคุม ความเสี่ยงต<อการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและแผนงานต<าง ๆ ของงานแต<ละฝHาย/สํานัก ไปสู<การปฏิบัติอย<างเป9น
รูปธรรม โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหวังเป9นอย<างยิ่งว<าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป9นประโยชน,
ต<อการบริหารงานของสํานักงานกองทุนหมู<บ$านและชุมชนเมืองแห<งชาติ ต<อไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว0าด2วยหลักเกณฑ:และวิธีการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

กําหนดให2ส0วนราชการหรือหน0วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู0ในกํากับของราชการฝ3ายบริหารจัดทําแผนปฏิบัติงานไว2

เป8นการล0วงหน2า เพ่ือให2การบริหารงานบรรลุเป:าหมายตามหลักการบริหารบ2านเมืองท่ีดี มีกลไกในการ

ป:องกันหรือตรวจสอบความไม0ถูกต2อง ความไม0โปร0งใส เพ่ือให2มีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ กล0าวคือ 

1) เกิดผลประโยชน:สุขของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต0อภารกิจของรัฐ 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ2มค0า 

4) ไม0มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเป8น 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส0วนราชการได2ทันต0อสถานการณ: 

6) ประชาชนได2รับการอํานวยความสะดวกและได2รับการสนองตอบต0อความต2องการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย0างสมํ่าเสมอ 

แผนบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค:และเป:าหมาย เพ่ือเป8นเครื่องมือในการดําเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงของ สทบ.โดยนําหลักของการบริหารองค:กรท่ีดีมาเป8นแนวทาง คือ การติดตาม กํากับ ควบคุม 

และดูให2มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช2ทรัพยากรให2มีประสิทธิภาพ ตรงเป:าหมายคุ2มค0าและประหยัด เพ่ือให2เกิด

ประโยชน:สูงสุดต0อผู2มีส0วนเก่ียวข2อง ดังนั้น สิ่งท่ีเป8นรากฐานท่ีจะช0วยให2มีการกํากับดูแลองค:กรท่ีดี เพ่ือ

ป:องกันหรือลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะทําให2เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายแก0องค:กรให2อยู0ในระดับท่ี

ยอมรับได2 ประกอบด2วย การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

สทบ. เป8นหน0วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มีความตระหนักและ

มองเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได2นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงเข2ามาใช2 และให2มีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล2องกันท้ังในระดับองค:กรและระดับกิจกรรม เพ่ือให2องค:กรสามารถดําเนินงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค:และเป:าหมาย ท่ีได2วางไว2อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร2างความคุ2มค0าและเพ่ิม

มูลค0าให2แก0องค:กรอย0างต0อเนื่อง ซ่ึงจะก0อให2เกิดประโยชน:สูงสุดแก0องค:กรและประเทศชาติ ท้ังในด2าน

ยุทธศาสตร:การดําเนินงานทําให2การใช2ทรัพยากรเป8นไปอย0างประหยัดและคุ2มค0า การรายงานทางการเงินมี

ความน0าเชื่อถือ มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข2อบังคับต0าง ๆ ของ สทบ. อย0างถูกต2อง 
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1.2  นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค:กรจะต2องสร2างม่ันใจในการดําเนินงานของ 

สทบ.อย0างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค: มีการควบคุมสภาพแวดล2อม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม

ควบคุม และการติดตามประเมินผลเพ่ือเป8นการควบคุม ดังนี้ 

1)  ด2านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจะต2องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน0วยงาน ท่ัวท้ังองค:กร 

ท้ังท่ีมีสาเหตุจากปIจจัยภายในและภายนอกเพ่ือช0วยให2องค:กรสามารถดําเนินงาน และใช2ทรัพยากรอย0าง

คุ2มค0าตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย:สิน เพ่ือป:องกันความเสียหาย ความสิ้นเปลือง และการทุจริต 

2)  ด2านการรายงานทางการเงิน มีความน0าเชื่อถือ 

3)  ด2านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข2อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 

4)  ให2มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงอย0างสมํ่าเสมอ 

5)  ให2การบริหารความเสี่ยงเป8นส0วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 

 

1.3  แนวทางการปฏิบัติด%านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1)  การจัดการความเสี่ยงจะต2องมีผู2รับผิดชอบท้ังในระดับผู2บริหารและบุคลากรของ สทบ.และในรูป

ของคณะกรรมการ 

2)  มีการดําเนินงานให2เป8นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล วัตถุประสงค: และเป:าหมายของ สทบ. 

ท่ีกําหนดสามารถระบุ วิเคราะห: ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให2อยู0ในระดับท่ียอมรับได2 

3)  แผนบริหารความเสี่ยงสามารถนําไปใช2ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 

4)  บุคลากรของ สทบ. มีความรับผิดชอบต0อการบริหารความเสี่ยงจนเป8นส0วนหนึ่งของงานปลูกฝIง

จนเกิดเป8นวัฒนธรรมขององค:กร 

 

1.4  ประโยชน(ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1)  การบริหารความเสี่ยงจะช0วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู2บริหารทุกระดับสามารถทํา

หน2าท่ีในการกํากับดูแลองค:กรได2อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2)  สร2างฐานข2อมูลความรู2ท่ีมีประโยชน:ต0อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค:กร การบริหาร 

ความเสี่ยงจะเป8นแหล0งข2อมูลสําหรับผู2บริหารในการตัดสินใจด2านต0าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง  

ซ่ึงต้ังอยู0บนสมมติฐานในการตอบสนองต0อเป:าหมายและภารกิจหลักขององค:กร รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได2 

3)  ช0วยสะท2อนให2เห็นภาพรวมของความเสี่ยงท่ีสําคัญท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให2

บุคลากรภายในองค:กรมีความเข2าใจถึงเป:าหมายและภารกิจขององค:กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญท่ี

ส0งผลกระทบทางลบต0อองค:กรได2อย0างครบถ2วน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุท้ังปIจจัยภายในองค:กร (เช0น 

วัฒนธรรม โครงสร2างองค:กร และบุคลากร เป8นต2น) และจากปIจจัยภายนอกองค:กร (เช0น การเมือง สภาวะ

เศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป8นต2น) 
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4)  เป8นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงเป8นเครื่องมือท่ีช0วยให2ผู2บริหารมี

ความม่ันใจว0าความเสี่ยงได2รับการจัดการอย0างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป8นเครื่องมือท่ีสําคัญของผู2บริหาร

ในการบริหารงานและการตัดสินใจด2านต0าง ๆ เช0น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ: การติดตาม ควบคุม และ

วัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงส0งผลให2การดําเนินงานเป8นไปตามเป:าหมายท่ีกําหนด และสามารถปกป:อง

ผลประโยชน:รวมท้ังเพ่ิมมูลค0าให2แก0องค:กร 

5)  ช0วยให2การพัฒนาองค:กรเป8นไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงทําให2รูปแบบการ

ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค:กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข2าใจในกลยุทธ: 

วัตถุประสงค:ขององค:กร และระดับความเสี่ยงอย0างชัดเจน 

6)  ช0วยให2การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป8นไปอย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดสรรทรัพยากรเป8นไปอย0างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต0ละกิจกรรมและการเลือกใช2

มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช0น การใช2ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่า และกิจกรรมท่ีมี

ความเสี่ยงสูงย0อมแตกต0างกัน หรือการเลือกใช2มาตรการแต0ละประเภทย0อมใช2ทรัพยากรแตกต0างกัน เป8นต2น 
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บทที่ 2 

การบริหารความเสี่ยง และข%อมูลพ้ืนฐานของ 

สํานักงานกองทุนหมู0บ%านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 
 

 กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง

แห0งชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช2 เม่ือ 31 ธันวาคม 2547) ซ่ึงกําหนดให2เป8นหน0วยงานของรัฐมีฐานะเป8น
นิติบุคคล ดําเนินงานภายใต2การกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู0บ2าน

และชุมชนเมืองแห0งชาติ (กทบ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู2ท่ีได2รับมอบหมายเป8นประธาน และมี “สํานักงาน

กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ (สทบ.)” เป8นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมู0บ2าน
และชุมชนเมืองแห0งชาติ และดําเนินการภารกิจตามนโยบาย และแนวทางการบริหารตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติมอบหมาย 

 

วิสัยทัศน( 

“กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองเป8นศูนย:กลาง และโครงข0ายการเรียนรู2  เงินทุน สวัสดิภาพ 

สวัสดิการ และการแก2ไขปIญหา ของหมู0บ2านและชุมชนพ่ึงพาตนเองอย0างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความ
เป8นอยู0ท่ีพอเพียง อบอุ0น เข2มแข็ง สู0การเป8นภูมิคุ2มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” 

 

พันธกิจ 

 1.  สร2างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด2วยความเข2มแข็ง ม่ันคง และยั่งยืนของกองทุนหมู0บ2านและ

ชุมชนเมือง เพ่ือเป8นกลไก ศูนย:กลางและโครงข0ายการเรียนรู2 เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก2ไขปIญหา 
 2.  พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู0บ2านชุมชนไปสู0ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ชาติ ด2วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปIญญาตนเองของชุมชนท2องถ่ิน 

 

ภารกิจ 
 1.  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง เป8นแหล0งเงินทุนหมุนเวียนในหมู0บ2านและ

ชุมชนเมือง สําหรับการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร2างงาน สร2างรายได2 ลดรายจ0าย และบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินกรณีจําเป8นเร0งด0วน 

 2.  ส0งเสริมกระบวนการมีส0วนร0วม และพ่ึงพาตนเองของหมู0บ2านและชุมชนเมืองด2วยการเรียนรู2 และ

พัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร2างศักยภาพ และส0งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู0บ2านและชุมชนเมือง 
 3.  ส0งเสริมและพัฒนาหมู0บ2านและชุมชนเมือง ให2มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัด

การเงิน กองทุนของตนเองให2เข2มแข็งและยั่งยืนสู0การเป8นสถาบันการเงินชุมชน 

 4.  กระตุ2นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร2างภูมิคุ2มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

 5.  ส0งเสริมให2ประชาชนเป8นผู2บริหารจัดการเอง มุ0งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู0บ2าน/ชุมชนให2

สามารถคิดวิเคราะห:และเกิดการทํางานเป8นหมู0คณะ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของคนในหมู0บ2าน/ชุมชน
เข2าสู0กระบวนการมีส0วนร0วมโดยอาศัยการสร2างเครือข0ายของการทํางานแบบพหุภาคี 
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 สํานักงานกองทุนหมู0บ%านและชุมชนเมืองแห0งชาติ (สทบ.) มีอํานาจหน%าท่ีตามมาตรา 22 แห0ง

พระราชบัญญัติกองทุนหมู0บ%านและชุมชนเมืองแห0งชาติ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

 1.  ดําเนินการต0าง ๆ ของกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

 2.  เป8นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

 3.  ดําเนินการและประสานงานกับส0วนราชการและองค:การต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข2อง 

 4.  ดําเนินการหรือมอบหมายให2หน0วยงานอ่ืน ๆ ดําเนินการในส0วนท่ีเก่ียวข2องกับกองทุนหมู0บ2าน

และรายงานผลต0อคณะกรรมการ 

 5.  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู0บ2าน 

 6.  รายงานผลการปฏิบัติประจําปPของสํานักงานต0อคณะกรรมการ 

 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 

 สํานักนักงานกองทุนหมู0บ%านและชุมชนเมืองแห0งชาติ (สทบ.) มีโครงสร%างการบริหารงาน

ส0วนกลาง และ สาขา ดังนี้ 

 1.  สํานักผู2บริหาร 

 2.  สํานักตรวจสอบภายใน 

 3.  ฝ3ายอํานวยการ 

 4.  ฝ3ายการเงินและการบัญชี 

 5.  ฝ3ายกฎหมายและงานทะเบียน 

 6.  ฝ3ายจัดการความรู2และสารสนเทศ 

 7.  ฝ3ายปฏิบัติการและเครือข0ายสัมพันธ: 

 8.  สํานักงานสาขา (13 สาขา) 

 

วัตถุประสงค( 

 1.  เป8นแหล0งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให2กับกองทุนหมู0บ2านสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร2างงาน 

สร2างรายได2 และลดรายจ0าย หรือสําหรับการส0งเสริมและพัฒนาไปสู0การสร2างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือ

ประโยชน:ส0วนรวมอ่ืนใดให2แก0ประชาชนในหมู0บ2านหรือชุมชน 

 2.  เป8นผู2จัดหาแหล0งเงินทุนและประสานงานในการกู2ยืมระหว0างกองทุนหมู0บ2าน 

 3.  ส0งเสริมและพัฒนาหมู0บ2านหรือชุมชนเมืองให2มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหาร

จัดการกองทุนหมู0บ2านของตนเอง 

 4.  สนับสนุนการเสริมสร2างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู0บ2านหรือชุมชนเมืองท้ังในด2านการ

เรียนรู2 การสร2างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก2ปIญหา และเสริมสร2างศักยภาพและส0งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในหมู0บ2านหรือชุมชน 
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นโยบาย 

 มุ0งเสริมสร2างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู0บ2านและชุมชนเมือง เพ่ือสร2างสํานึกความเป8นชุมชน

ท2องถ่ิน จัดการเรียนรู2เพ่ือสร2างการพัฒนาความคิดริเริ่มให2ชุมชนเป8นผู2กําหนดอนาคตด2วยคุณค0า และภูมิ

ปIญญาของตนเอง อันเป8นการแก2ไขปIญหาและเสริมสร2างศักยภาพท้ังด2านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ในหมู0บ2านและชุมชน 

 

 ความมุ0งหวังของกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง จะพัฒนาความเข2มแข็งเป8นองค:กรการเงินของ

ชุมชนท2องถ่ินท่ีมีพลังและบทบาทมากกว0าการจัดการ “เงิน” ของหมู0บ2านและชุมชน แต0มุ0งสร2างภูมิคุ2มกันทาง

สังคมจัดระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการของหมู0บ2านและชุมชน เพ่ือสร2างชีวิตท่ีม่ันคงของประชาชน ครัวเรือน 

มีความเป8นอยู0ท่ีพอเพียง อบอุ0น และเข2มแข็ง การเป8นอยู0อย0างเป8นสุขร0วมกันของหมู0บ2านและชุมชน สู0การ

เป8นภูมิคุ2มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

 

เม่ือปP 2551 กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ ได2มีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนหมู0บ2านและ

ชุมชนเมืองแห0งชาติ สาขา (สทบ. สาขา) เพ่ือทําหน2าท่ีบริหารจัดการความรู2ท้ังการจัดหา พัฒนา และรวบรวม

องค:ความรู2 การสร2าง สะสม และสังเคราะห:ประยุกต:ใช2และเผยแพร0องค:ความรู2 จัดการเรียนรู2แก0กองทุน

หมู0บ2านและชุมชนเมือง และเครือข0าย ซ่ึง สทบ. สาขา มีการจัดต้ังกระจายอยู0ท่ัวทุกภาคของประเทศ ได2แก0 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม0 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 2 จังหวัดอุตรดิตถ: 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 4 จังหวัดร2อยเอ็ด 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 5 จังหวัดขอนแก0น 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 6 จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 7 จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 8 จังหวัดอุบลราชธานี 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 9 จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 10 จังหวัดสงขลา 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 11 จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 12 จังหวัดราชบุรี 

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ  สาขา 13 จังหวัดลพบุรี 
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2.1  ยุทธศาสตร(การดําเนินงานของกองทุนหมู0บ%าน พ.ศ. 2558 – 2561 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด คําอธิบาย 

ยุทธศาสตร(ที่  1  

พัฒนาระบบข%อมูล

กองทุนหมู0บ%านและ

ชุมชนเมืองให%เป>น

ป?จจุบัน ครบถ%วน 

  

1)  โครงการจัดทํา
ระบบรายงานผลการ
ดําเนินงานกองทนุ

หมู0บ2านฯประจําปP 

-  มีระบบรายงานผล
การดําเนินงาน
กองทุนหมู0บ2านฯ 

ประจําปP ในปP 2559  
-  ร2อยละจํานวน
กองทุนหมู0บ2านฯ 
รายงานการ

ดําเนินงานประจาํปP 

พิจารณาความสําเร็จการจัดทาํระบบรายงานฯ ในปP 59 และ
กองทุนหมู0บ2านฯ ได2มีการรายงานผลการดําเนนิงานมายัง สทบ. 

ยุทธศาสตร(ที่  2  

พัฒนาและส0งเสริม

ระบบการให%บริการ

และการ

ประชาสัมพันธ(อย0าง

ทั่วถึง 

  

1)  การสํารวจความ
พึงพอใจของผู2มีส0วน
ได2ส0วนเสีย 

-  มีระบบการสาํรวจ
รวมพึงพอใจที่
ทันสมัย 
-  ร2อยละความพึง

พอใจของประชาชน 
-  จํานวนช0อง
ทางการ
ประชาสัมพนัธ:

เผยแพร0ข0าวสาร 

สร2างระบบการสาํรวจความพงึพอใจผู2ใช2บริการที่ครอบคลุมด2าน
ต0าง ๆ ผ0านระบบสารสนเทศและมีการดําเนนิการแล2วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 เพื่อนาํผลไปจดัทําแผนปรับปรุงการให2บริการปPต0อไป 

2)  แผนปรับปรุงการ
ให2บริการและการ

ประชาสัมพนัธ: 

-  มีการดําเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการ

ให2บริการ 

ความสําเร็จในการนําผลการสาํรวจมาดําเนนิการแก2ไข ปรับปรุง 

ยุทธศาสตร(ที่  3  

พัฒนากองทุน

หมู0บ%านและชุมชน

เมืองสู0ความย่ังยืน 

  

1)  โครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ

-  จํานวนผู2ทีไ่ด2รับ
การพัฒนาศักยภาพ

พิจารณาจาํนวนผู2ทีไ่ด2รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาที่ได2กําหนดเป:าหมายและงบประมาณที่ได2รับในแต0ละ



แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานกองทุนหมู9บ:านและชุมชนเมืองแห9งชาติ ประจําป#งบประมาณ 2558 8 
 

บริหารจัดการของ
กองทุนหมู0บ2าน 

ตามโครงการเพื่อการ
พัฒนา 

ปP 

2)  โครงการจัดตั้ง
สถาบนัการเงินชุมชน 

-  จํานวนกองทุน
หมู0บ2านที่จดัตั้งเป8น
สถาบนัการเรียนรู2 

พิจารณาจาํนวนกองทุนหมู0บ2านที่สามารถพัฒนากระบวนการ
สถาบนัการเงินชุมชนในแต0ละปP 

3)  โครงการจัดตั้ง
สถาบนัการเรียนรู2ของ
กองทุนหมู0บ2าน 

-  จํานวนกองทุน
หมู0บ2านทีไ่ด2รับการ
จัดตั้งเป8นสถาบนัการ
เรียนรู2 

การดําเนินงานตามเป:าหมายโครงการจัดตั้งสถาบันเรียนรู2 เฉลมิ
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 
พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร 63 พรรษา 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด คําอธิบาย 

4)  โครงการสร2างผู2ตรวจสอบบญัชี

กองทุนหมู0บ2าน 

-  จํานวนผู2ตรวจสอบบัญชีกองทุน

หมู0บ2านฯ ทีไ่ด2รับรองจาก
คณะกรรมการ 

- พิจารณาจาํนวนผู2สอบบัญชีกองทุน

ที่ได2รับการรับรองจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง
แห0งชาต ิ

ยุทธศาสตร(ที่ 4 การติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ 

  

1)  พัฒนาระบบการติดตาม 

รายงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
รายไตรมาส 

- มีการรายงานผลการดําเนนิงาน

ตามแผนงาน/โครงการรายไตรมาส 

- ความสําเร็จในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการจาก
เอกสารรายงานทุก 3 เดือน 

ยุทธศาสตร(ที่ 5 การพัฒนา

คุณภาพระบบการบริหารจัดการ

องค(กรและบุคลากรให%มีขีด

ความสามารถสู0ความเป>นมืออาชีพ 

  

1)  จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร:
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2)  ปรับโครงสร2างสอดคล2องกับ
แผนยุทธศาสตร: 

3)  พัฒนาบุคลากรและคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร 

-  มีแผนยุทธศาสตร:การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
-  บุคลากรได2รับการพัฒนาองค:
ความรู2 

-  ความสําเร็จในการดาํเนินการปรับ
โครงสร2างให2เหมาะสมกับองค:กร 
 
 

-  ระดับความสําเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

4)  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ

บริหารแผนงานงบประมาณและ
การติดตามผล 

-  มีระบบการบริหารแผนงาน 

งบประมาณ และการติดตามผลราย
ไตรมาส 

ความสําเร็จในการดาํเนินงานเป8นไป

ตามแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณทีไ่ด2รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

5)  แผนการจัดทาํยุทธศาสตร:
กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง 
ระยะยาว (10 ปP) 

-  มีแผนยุทธศาสตร:กองทุนหมู0บ2าน
และชุมชนเมืองแห0งชาติ (10 ปP) 

ความสําเร็จในการดาํเนินการจัดทํา
ยุทธศาสตร:กองทุนบ2านและชุมชน
เมืองแห0งชาติ ระยะยาว (10 ปP) โดย
ได2รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการ 

6)  การจัดทําแผนแม0บทสารสนเทศ -  มีการจัดทํา/ทบทวนแผนแม0บท

สารสนเทศ และความพร2อมในการ
ใช2งานของระบบ 

-  ความสําเร็จในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด2านการบริหารจัดการ
สารสนเทศ 
-  การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและเพียงพอ และมีการใช2งาน 

 
 

 

 

2.2  โครงสร%างของกองทนุหมู0บ%านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ (สทบ.) ได2ให2ความสําคัญของการนําแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงมาใช2ตรวจสอบการดําเนินงาน โดยมุ0งหวังให2เป8นเครื่องเมือวิเคราะห:การปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสม เพ่ือสร2างความเชื่อถือ 

 

คณะกรรมการกองทุนหมู0บ%านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

ผู%อํานวยการ 

สํานักผู2บริหาร สํานักตรวจสอบภายใน 

รองผู2อํานวยการ 

กลุ0มงานบริหาร 

รองผู2อํานวยการ 

กลุ0มงานนโยบายและปฏิบัติการ 

 

 
 

 
 
 

 
 

ฝ3ายอํานวยการ 
ฝ3ายการเงิน 

และการบัญชี 

ฝ3ายกฎหมาย

และงานทะเบียน 

ฝ3ายจัดการความรู2และ

สารสนเทศ 

ฝ3ายปฏิบัติการ 

และเครือข0ายสัมพันธ: 

 

 
 

 
 

 
 
 

13 สาขาภูมิภาค 
เครือข0ายกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 



แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานกองทุนหมู9บ:านและชุมชนเมืองแห9งชาติ ประจําป#งบประมาณ 2558 10 
 

สทบ. ได%แต0งตั้งคณะทํางานบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารความเส่ียง

ของ สทบ. โดยมีอํานาจหน%าท่ี ดังนี้ 

1.  พิจารณาขอบเขตการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของแต0ละหน0วยงานภายในสํานักงานกองทุน

หมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

2.  พิจารณาระบุปIจจัยเสี่ยงและวิเคราะห:ปIจจัยเสี่ยงท่ีส0งผลกระทบหรืออาจสร2างความเสียหาย (ท้ัง
เป8นตัวเงินและไม0เป8นตัวเงิน) หรือความล2มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป:าหมายประจําปPงบประมาณ ของ

สํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

3.  นําข2อมูลท่ีได2จากข้ันตอนท่ี 1 และ2 มาใช2ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เป:าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปPงบประมาณ ของสํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

4.  ติดตามความก2าวหน2าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให2บรรลุเป:าหมายตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปPงบประมาณของสํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

5.  สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจําแนกระหว0างปIจจัยเสี่ยงท่ีสามารถควบคุม/บริหารจัดการ

และปIจจัยเสี่ยงท่ีไม0สามารถควบคุม/บริหารจัดการให2อยู0ในระดับท่ียอมรับได2 ได2อย0างชัดเจน และกําหนด

ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง สําหรับการดําเนินงานในปPต0อไป และนําเสนอต0อ

ผู2อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ 

 

2.3  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 ในปPงบประมาณ 2558 สทบ. ได2กําหนดแนวทางในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงไว2 คือองค:กร

จะต2องมีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑ:ในการวิเคราะห: ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงอย0าง

เหมาะสมตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส0งผลกระทบต0อความสําเร็จหรือการ

บรรลุเป:าหมายของแผนงาน/โครงการกระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring 

Organization of the Tread Way Commission (COSO) ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห:สภาพแวดล2อมภายในองค:กร  

(2) การกําหนดเป:าหมายบริหารความเสี่ยง 

(3) การระบุความเสี่ยงต0างๆ ด2านกลยุทธ: ด2านการดําเนินงาน ด2านการเงิน และด2านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

(4) การประเมินความเสี่ยง 

(5) กลยุทธ:ท่ีใช2ในการจัดการกับความเสี่ยงในแต0ละด2าน  

(6) ดําเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

(7) รวบรวมข2อมูลและการสื่อสารด2านการบริหารความเสี่ยง  

(8) การติดตามผลและเผ2าระวังความเสี่ยงต0างๆ 
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2.4  ภาพแสดงวงจรบริหารความเสี่ยง 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

การสื่อสาร 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค: 

2.  การระบุความเสี่ยง 

3.  การประเมินความเสี่ยง 

4.  การจัดการความเสี่ยง 

5.  การติดตามและประเมินผล 

การบริหารความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ 
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บทที่ 3 

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง 
 

 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ:หรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณ:ไม0
แน0นอนและส0งผลกระทบหรือสร2างความเสียหาย หรือก0อให2เกิดความล2มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ

วัตถุประสงค:และเป:าหมายของ สทบ. ท้ังท่ีเป8นตัวเงินและไม0เป8นตัวเงิน และเป8นอุปสรรคซ่ึงทําให2เกิดผล

กระทบผกผันต0อความสามารถขององค:กร ในอันท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค:หรือทําให2การพัฒนางานไม0มี
ประสิทธิผลตามกลยุทธ:ท่ีวางไว2 

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช2ในการบริหารจัดการ ให2

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ:ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ:ความเสี่ยงลดลงอยู0
ในระดับท่ีองค:กรยอมรับได2 และควบคุมได2 ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงจะยึดเป:าหมายของภารกิจหลักและ

เป:าหมายของกลยุทธ:ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร:ของ สทบ. เป8นสําคัญ 

การบริหารความเสี่ยง เป8นแนวทางหนึ่งในการป:องกันปIญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล2อมท้ังภายในและภายนอกองค:กร ซ่ึงส0งผลกระทบต0อการ

ดําเนินงานขององค:กร ท้ังนี้ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนประกอบด2วย ด2านกลยุทธ: การเงิน การดําเนินงาน และ

ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข2อง 
 

3.1  แผนบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2558 

มีข้ันตอนการดําเนินงานสรุปได2 ดังนี้ 

1)  ศึกษา วิเคราะห:สภาพแวดล2อมภายในองค:กร และผลการประเมินท่ีผ0านมา 

2)  ทําความเข2าใจกับยุทธศาสตร: แผนงาน เป:าหมายและภารกิจขององค:กร  
3)  การระบุความเสี่ยงต0างๆ (ด2านกลยุทธ: ด2านการดําเนินงาน ด2านการเงิน และด2านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย) รวมถึงสาเหตุของความเสี่ยง 

4)  ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต0อความสําเร็จของยุทธศาสตร:ของ สทบ. 
5)  การจัดการความเสี่ยง 

6)  จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. และการนําแผนไปสู0การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงให2

อยู0ในระดับท่ียอมรับได2 
7)  สื่อสารข2อมูลด2านการบริหารความเสี่ยง 

8)  ติดตามผล และเฝ:าระวังความเสี่ยง 
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3.2  ประเภทความเสี่ยงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดข้ึน ต0อความสําเร็จของแผนการ

ปฏิบัติงานของ สทบ. ในด2านต0างๆ ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด2วย  

 1)  ความเส่ียงด%านกลยุทธ( (Strategic Risk :S) ความเสี่ยงด2านกลยุทธ:เก่ียวข2องกับการบรรลุ

เป:าหมาย และพันธกิจในภาพรวมเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ: แผนการดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติไม0
เหมาะสม หรือไม0สอดคล2องกับปIจจัยต0าง ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ: และเหตุการณ:ภายนอก 

ส0งผลต0อกลยุทธ:ท่ีกําหนดไว2 หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธ:ท่ีขาดการยอมรับแผนงานไม0ได2นําไปสู0การเข2าใจ

ปIญหาและการตัดสินใจท่ีถูกต2อง 
 2) ความเส่ียงด%านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เป8นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข2องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเป8นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในองค:กร/

กระบวนการดําเนินงาน/เทคโนโลยีท่ีใช2/บุคลากร ตลอดจนความเพียงพอของข2อมูล ซ่ึงส0งผลกระทบและทํา

ให2องค:กรไม0บรรลุผลตามแผนงานท่ีกําหนดไว2 

 3) ความเส่ียงด%านการเงิน (Financial Risk :F) ความเสี่ยงด2านการเงินเก่ียวข2องกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เป8นความเสี่ยงท่ีมีความไม0แน0นอนของผลลัพธ:ในอนาคต อันเนื่องมาจากขาดการจัดหา

ข2อมูล การวิเคราะห: การวางแผน การควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางการเงินของฝ3ายท่ีเก่ียวข2องในองค:กรท่ีจะส0ง

กระทบทางลบต0อมูลค0าทรัพย:สินขององค:กร 

 4) ความเส่ียงด%านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข%อบังคับต0างๆ (Compliance Risk :C) 

ความเสี่ยงด2านการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ เป8นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากความไม0ชัดเจน การฝ3าฝlนหรือ     

ไม0สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข2อบังคับ หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข2องกับการดําเนินงาน รวมท้ังไม0

สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองค:กรได2กําหนดข้ึน 

 

3.3  การบริหารจัดการความเสี่ยง   

 การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยลดการควบคุม กระจายและหลีกเลี่ยง เพ่ือให2ความเสี่ยงอยู0ในระดับ

ท่ียอมรับได2 โดยไม0ส0งผลกระทบต0อความสําเร็จของเป:าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปP 2558 ดังนี้ 

 1)  การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การไม0กระทําใดๆ เพ่ิมเติม กรณีนี้ใช2กับความเสี่ยงท่ีมีน2อย หรือมี

ความน0าจะเป8นเกิดข้ึนน2อย หรือเห็นว0ามีต2นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน และภายใต2ลําดับความเสี่ยงท่ีองค:กรสามารถยอมรับได2 

 2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน0าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดย

การจัดระบบการควบคุม เพ่ือป:องกันการปรับปรุงแก2ไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุ

ฉุกเฉิน  

 3)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การหยุดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเป8นความเสี่ยง เช0น 

ลดข้ันตอนท่ีไม0จําเป8นและจะนํามาซ่ึงความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน และอาจต2องพิจารณา

ความสามารถการดําเนินงานบรรลุผลหรือไม0เพ่ือทําการปรับเปลี่ยนต0อไป 

 4)  การกระจายหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสความน0าจะเกิดหรือลดความเสียหาย 

โดยการแบ0งโอน การหาผู2รับผิดชอบในความเสี่ยง การจ2างบุคคลภายนอกเป8นผู2ดําเนินการแทน และการจัด

ประกันภัย เป8นต2น 
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 การระบุเหตุแห0งความเสี่ยงและเหตุการณ:ท่ีอาจจะเกิดความเสียหายกับองค:กรจากการวิเคราะห: 

และการกําหนดกลยุทธ: มาตรการการดําเนินงาน และพิจารณาปIจจัยเสี่ยงจากด2านต0างๆ แล2วยัง ต2องนํา

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข2องในแต0ละด2านมาเป8นปIจจัยในการวิเคราะห:ความเสี่ยงด2วย ได2แก0 

 1.  ด2านกลยุทธ: โครงการท่ีคัดเลือกอาจมีความเสี่ยงต0อเรื่องประสิทธิผลและการมีส0วนร0วม 

 2.  ด2านการดําเนินการ โครงการท่ีคัดเลือกอาจมีความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพและความโปร0งใส 

 3.  ด2านการเงิน โครงการท่ีคัดเลือกอาจมีความเสี่ยงเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ 

 4.  ด2านกฎ ระเบียบ โครงการท่ีคัดเลือกอาจมีความเสี่ยงเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค 

บทที่ 4 

การวิเคราะห(ความเสี่ยง 

 

4.1  การวิเคราะห(สภาพแวดล%อมขององค(กร โดยใช%การวิเคราะห( SWOT ในการกําหนดกลยุทธ(

ในการปฏิบัติงาน 
 

 สภาพแวดล%อมภายใน 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ0อน (Weakness) 
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S1  มีแผนงาน โครงการ และงบประมาณเป8นไป

ตามนโยบายและภารกิจท่ีได2รับมอบหมาย 
 

S2 มีข2อมูลพ้ืนฐานกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง

และกลไกสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 
 

 

 
S3 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเปmดเผยข2อมูลข0าวสาร 

และช0องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ: 

 
S4 มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข2อมูลและสารสนเทศ 

 

 
 

 

S5 มีโครงสร2างส0วนกลาง และสํานักงานสาขา และมี
การกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานทําให2เกิดความ

คล0องตัวในการบริหาร 

S6 คณะกรรมการให2ความสํา คัญในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการประจําปP

สอดคล2องกับแผนยุทธศาสตร: 

 
 

W1 มีการทับซ2อนในการปฏิบัติงานของภารกิจหลัก 

และภารกิจสนับสนุนตามนโยบายรัฐส0งผลให2การ
ดําเนินงานไม0เป8นไปตามแผนท่ีกําหนดไว2 

W2 สทบ. มีข2อจํากัดด2านบุคลากร อุปกรณ: และ

ระบบการบริหารจัดการในการเข2าถึงกองทุนซ่ึงมี
จํานวนกองทุนและมีเอกสารการดําเนินงานของ

กองทุนจํานวนมากทําให2ฐานข2อมูลท่ีมีอยู0ไม0เป8น

ปIจจุบัน 
W3 ยังไม0มีการกําหนดแผนการติดตามระบบการ

บริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

เป8นรูปธรรม 
W4 กระบวนการจัดทําแผนแม0บทไปสู0การปฏิบัติยังไม0

เป8นรูปธรรม 

W5 ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู0ยังไม0สามารถนํามาใช2ได2
อย0างมีประสิทธิภาพและขาดเครื่องมืออุปกรณ:

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

W6 ขาดแผนยุทธศาสตร:ด2านการบริหารบุคลากร
และแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน 

 

 
 

 

 

 

 

  

  สภาพแวดล%อมภายนอก 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1รัฐบาลให2ความสําคัญกับการดําเนินงานพัฒนา
กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองอย0างต0อเนื่อง ให2มี
การบริหารจัดการดี สามารถพัฒนาเป8นสถาบัน
การเงินชุมชน รวมท้ังส0งเสริมระบบการออมและ
ส0งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 
O2 มีหน0วยงานความร0วมมือเป8นกลไกให2การ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมู0บ2านฯ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้ังส0วนกลางและ

T1 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลส0งผลให2ต2องมีการชะลอ
การดําเนินงานบางแผนงาน และปรับเปลี่ยนบาง
แผนงาน โครงการตามนโยบายรัฐบาลทําให2เกิด
ความไม0ต0อเนื่อง 
 
T2 การบูรณาการกิจกรรมจากหน0วยงานภายนอกยัง
ไม0เพียงพอในการช0วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
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ภูมิภาค 
O3 กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติให2
ความสําคัญกับหน0วยงานความร0วมมือ สมาชิกและ
คณะกรรมการกองทุนหมู0บ2านฯ และประชาชน 
O4 นโยบายให2ความสําคัญการจัดทําฐานข2อมูลของ
กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง 
 
O5ประชาชนให2ความสนใจและความต2องการใช2
บริการนโยบายกองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง 

 
 
 
 

 
T3 ผู2มีส0วนได2ส0วนเสียของกองทุนหมู0บ2านและชุมชน
เมืองแห0งชาติ มีปริมาณมาก 
 
T4 ขาดการบูรณาการอย0างจริงจังระหว0างหน0วยงาน
ภายนอกท่ีเ ก่ียวข2องในการร0วมกันแก2ไขปIญหา
ดําเนินงานพัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงาน
ของกองทุนหมู0บ2าน 
T5 ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศมีการ
แปรปรวนส0งผลให2เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร 
ทําให2ต2องมีการปรับทิศทางการดําเนินงานของ
องค:กรไม0ทันต0อสถานการณ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  สรุปความเสี่ยงด%านต0างๆ (S/O/F/C) ในปNงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้  

 

ประเภทความเส่ียง ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดช้ึน 

ความเส่ียงด%านกลยุทธ(/นโยบาย (Strategic Risk :S) 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข2องกับการบรรลุเป:าหมาย และพันธกิจใน

ภาพรวมเ กิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ:  แผนการ

ดําเนินงานและนําไปปฏิบัติไม0เหมาะสมหรือไม0สอดคล2อง
กับนโยบายปIจจัยต0างๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ:และเหตุการณ:ภายนอก ส0งผลต0อกลยุทธ: ท่ี

กําหนดไว2 หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธ:ท่ีขาดการยอมรับ
แผนงานไม0ได2นําไปสู0การเข2าใจปIญหา และการตัดสินใจท่ี

 

S1 การพัฒนากองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองสู0

ความยั่งยืน 
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ถูกต2อง 

 

ความเส่ียงด%านการดําเนินงาน (Operation Risk :O) 

เป8นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข2องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเป8นความเสี่ยง 

เนื่องจากระบบงานภายในองค:กร/กระบวนการดําเนินงาน/
เทคโนโลยีท่ีใช2/บุคลากร ตลอดจนความเพียงพอของข2อมูล 

ซ่ึงส0งผลกระทบและทําให2องค:กรไม0บรรลุผลตามแผนงานท่ี

กําหนดไว2 
 

 

O1 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ

องค:กรและบุคลากรให2มีขีดความสามารถสู0

ความเป8นมืออาชีพ 
O2 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

ความเส่ียงด%านการเงิน (Financial Risk :F) 

ความเสี่ยงด2านการเงินเก่ียวข2องกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เป8นความเสี่ยงท่ีมีความไม0แน0นอนของผลลัพธ:

ในอนาคต อันเนื่องมาจากขาดการจัดหาข2อมูลการวิเคราะห: 

การวางแผน การควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน
ของฝ3ายท่ีเก่ียวข2องในองค:กร ท่ีจะส0งผลกระทบทางลบต0อ

มูลค0าทรัพย:สินขององค:กร 

 

 

F1 การพัฒนากองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองสู0
ความยั่งยืน (โครงการสร2างผู2สอบบัญชี) 

 

ความเส่ียงด%านกฎหมายและระเบียบข%อบังคับต0างๆ 
(Compliance Risk :C ) 

ความเสี่ยงด2านกฎหมายฯเป8นความเสี่ยงโดยอาจเกิดข้ึน
เนื่องจากความไม0ชัดเจน การฝ3าฝlน หรือไม0สามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบข2อบังคับ หรือมาตรฐานท่ี

เก่ียวข2องกับการดําเนินงาน รวมท้ังไม0สามารถปฏิบัติตาม
นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองค:กรได2กําหนดข้ึน 

 

 

C1 การพัฒนาระบบข2อมูลกองทุนหมู0บ2านและ

ชุมชนเมืองให2เป8นปIจจุบัน ครบถ2วน 

 

4.3  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการจัดลําดับความเสี่ยง 

 สทบ. ได2กําหนดระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหายในแต0ละ
แผนงาน/โครงการ โดยใช2หลักเกณฑ:การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค:กร (ระดับความ

รุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 

 การประเมินความเสี่ยงเป8นกระบวนการท่ีประกอบด2วย การวิเคราะห: การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบต0อการบรรลุวัตถุประสงค:ของการดําเนินงานขององค:กรประกอบด2วยข้ันตอน  

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กําหนดเกณฑ:ไว2 5 ระดับ 

โอกาสท่ีจะเกิด ระดับ คําอธิบาย 

สูงมาก 5 1 เดือนต0อครั้งหรือมากกว0า 
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สูง 4 1 – 6 เดือนต0อครั้งแต0ไม0เกิน 5 ครั้ง 

ปานกลาง 3 1 ปPต0อครั้ง 

น2อย 2 2 – 3 ปPต0อครั้ง 

น2อยมาก 1 5 ปPต0อครั้ง 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

โอกาสท่ีจะเกิด 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5 

 

5=M 10=H 15=E 20=E 25=E 

4 

 

4=M 8=M 12=H 16=E 20=E 

3 

 

3=L 6=M 9=M 12=H 15=E 

2 

 

2=L 4=M 6=M 8=M 10=H 

1 

 

1=L 2=L 3=L 4=M 5=M 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  ความหมายของความเสี่ยงแต0ละระดับ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ:ไว2 4 ระดับ ได2แก0 ตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก 

 

ระดับความเส่ียง ระดับคะแนน ความหมาย 

ตํ่า 

(Low : L) 

1-3 ระดับท่ียอมรับได2 โดยไม0ต2องควบคุมความเสี่ยง ไม0ต2องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

ปานกลาง 

(Medium : M) 

4-9 ระดับท่ีพอยอมรับได2 โดยมีการติดตามและควบคุมหรือป:องกันไม0ให2

เกิดความเสี่ยงพร2อมท้ังมีการเฝ:าระวังไม0ให2ระดับความเสี่ยงเพ่ิม

สูงข้ึน 
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สูง 

(High : H) 

10-16 ระดับท่ีไม0สามารถยอมรับได2 โดยต2องมีการบริหารจัดการหรือ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือไม0ให2เกิดความเสียหายและความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานลดลงและอยู0ในระดับท่ียอมรับได2 

สูงมาก 

(Extremely High : E) 

17-25 ระดับท่ีไม0สามารถยอมรับได2และมีความจําเป8นต2องรีบเร0งบริหาร

จัดการความเสี่ยงโดยมีแผนงานหรือมาตรการดําเนินงานเพ่ือควบคุม

หรือแก2ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใกล2ชิดและรวดเร็ว เพ่ือไม0ให2เกิดความ

เสียหายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและอยู0ในระดับท่ียอมรับได2

โดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยง 

สิ้นปNงบประมาณ 2557 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยงสิ้นปNงบประมาณ 2557 

การประเมินระดับความรุนแรงเมื่อได%รับการจัดการความเสี่ยง 

ระหว0างปN 2557 และแนวโน%มในปNต0อไป 

  (การปรับปรุงแก%ไขเพื่อลดความเสี่ยง) ณ ก.ย. 57 แนวโน%มประจําปN 2558 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ด%านกลยุทธ(และนโยบาย         

-  การพัฒนาคุณภาพและ

ยกระดับกองทุนหมู0บ%าน

และชมุชนเมืองให%มีความ

พร%อมเป>นสถาบันการเงิน

ชุมชน 

-  กองทุนที่เข2ารับการฝ|กอบรมไม0มี
คุณสมบัติที่เป8นไปตามหลักเกณฑ:ที่
กําหนดไว2 และมีจํานวนไม0ครบตาม
เป:าหมายของ สทบ. 
 
 
 
 
-  คณะกรรมการกองทุนหมู0บ2านที่
เข2ารับการฝ|กอบรมขาดความรู2
พื้นฐานในเนื้อหาส0วนที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการเป8นสถาบันการเงิน
ชุมชน 
 
- การเบิกจ0ายไม0เป8นไปตามระเบียบ 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/แผนงาน 
- ขาดการติดตามการพัฒนาไม0
ต0อเนื่อง 
 
 

- ฝ3ายปฏิบัติการและเครือข0ายสมัพันธ:ได2ดําเนินการ
ขออนุมัติหลักการดําเนินการจัดฝ|กอบรมตาม
นโยบายโดยให2สถาบันการศึกษา เป8นผู2ดําเนินการ
ฝ|กอบรม 
“ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนากองทุนหมู0บ%าน

และชมุชนเมืองยกระดับเป>นสถาบันการเงินชุมชน” 

จํานวน 9 รุ0น มีผู%เข%ารับการฝlกอบรม จํานวน 

1,028 กองทุน 

- ประสานแจ2งคณะกรรมการกองทุนฯ และ
ผู2เกี่ยวข2อง ตรวจสอบคุณสมบัติก0อนเข2ารับการ
ฝ|กอบรมโดยคัดเลือกกองทุนที่ผ0านการจดทะเบียน
นิติบุคคลจากนายทะเบียน  
 
 
- กํากับ ดูแล งบประมาณให2เพียงพอ และเป8นไป
อย0างถูกต2อง ตามระเบียบฯ  
 - ติดตาม ตรวจสอบจํานวนผู2เข2ารับการอบรม 
ลงทะเบียน เป8นไปตามเป:าหมาย 
                                                      
 

3 3 M 1 2 L 
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การประเมินระดับความรุนแรงเมื่อได%รับการจัดการความเสี่ยง 

ระหว0างปN 2557 และแนวโน%มในปNต0อไป 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (การปรับปรุงแก%ไขเพื่อลดความเสี่ยง) ณ ต.ค. 57 แนวโน%มประจําปN 2558 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

-  การพัฒนาคุณภาพและ

ยกระดับกองทุนหมู0บ%าน

และชมุชนเมืองให%มีความ

พร%อมเป>นสถาบันการเงิน

ชุมชน 

- กองทุนหมู0บ2านฯ ที่ผ0านการ
ฝ|กอบรมไม0เปmดทําการเป8นสถาบัน
การเงินชุม 

- การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ
พัฒนากองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองยกระดับเป8น
สถาบันการเงินชุมชน โดยวิเคราะห:/ประเมินผล ที่
ได2รับให2มีประสิทธิภาพ 
- ติดตามผลกองทุนหมู0บ2านที่ผ0านการฝ|กอบรมให2
สามารถเปmดทําการเป8นสถาบันการเงินชุมชน   

3 3 M 2 2 M 

-  พัฒนาความเข%มแข็ง

และยั่งยืนของสถาบัน

การเงินชุมชน 

- คุณสมบัติของผู2เข2ารบัการ
ฝ|กอบรมไม0เป8นไปตามเกณฑ:ที่ 
สทบ. กําหนด 
- มาตรฐานของระบบสารสนเทศ/
การเชื่อมโยง 
- การเบิกจ0ายไม0เป8นไปตามระเบียบฯ 

- กําหนดให2มีการคัดกรองคุณสมบัติของผู2เข2ารับการ
ฝ|กอบรมอย0างจริงจัง 

2 2 M 2 2 M 

-  พัฒนาและสนับสนนุ

กองทุนหมู0บ%านและชุมชน

เมือง หน0วยงาน และภาคี

การพัฒนา 

-  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข0ายกองทุนหมู0บ2านและชุมชน
เมืองทุกระดับ คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด/อําเภอ  

- การจัดประชุมมีข2อจํากัดในการประสาน/ระยะเวลา
ที่ตรงกันตามกําหนด ทําให2ไม0เป8นไปตามแผนงาน 
 
 
 

2 2 M 2 3 M 

-  การพัฒนาและสนับสนนุ

เครือข0ายกองทุนหมู0บ%าน

และชมุชนเมือง หน0วยงาน 

และภาคีการพัฒนา 

-  ไม0เป8นตามแผนการดําเนินงาน 

- การเบิกจ0ายงบประมาณในพื้นที่ไม0
เป8นไปตามระเบียบ/แนวทางการ
ปฏิบัติไม0เป8นไปตามระเบียบและ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

- การจัดประชุมร0วมกันกับ สทบ.สาขา 

- มีเอกสารประกอบเป8นหลักฐาน 

3 3 M 2 2 M 
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ผลการบริหารความเสี่ยงสิ้นปNงบประมาณ 2557 

การประเมินระดับความรุนแรงเมื่อได%รับการจัดการความเสี่ยง 

ระหว0างปN 2557 และแนวโน%มในปNต0อไป 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (การปรับปรุงแก%ไขเพื่อลดความเสี่ยง) ณ ต.ค. 57 แนวโน%มประจําปN 2558 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ด%านกระบวนการทํางาน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

-  การพัฒนาองค(กรด%าน

การดําเนินงานและการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข%อบังคับ 

 

 

- มีการหยุดชะงักในการให2บริการ
ระบบ Internet  
- ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข2อมูล 
- การดําเนินงานจัดหาอุปกรณ:ไม0
สามารถดําเนินการให2แล2วเสร็จ
ภายในปPงบประมาณ 

 

- การขออนุมัติหลักการโดยกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR) ประกอบ 
- ตรวจสอบการให2บริการและเพิ่มประสิทธิภาพด2าน
ความเร็ว 
-ในปP 2558 ได2จัดหาคอมพิวเตอร:แม0ข0ายรองรับ
ฐานข2อมูล ของโครงการต0างๆเช0น SML พัฒนาเมือง 
-การจัดทํารายละเอียดโครงการที่มกีารปรับเปลีย่นให2
เหมาะสม 
-ขออนุมัติจัดซื้อ ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ2างตามระเบียบพัสดุฯ 

3 3 M 2 2 M 

-  การพัฒนาองค(กรด%าน

การดําเนินงานกฎหมาย

และระเบียบข%อบังคับ 

- การดําเนินงานไม0เป8นไปตาม
แผนงานใช2สอยงบประมาณ
ประจําปP 
- เกิดข2อผิดพลาด/บกพร0องในการ
เบิกจ0ายเงินงบประมาณ 
- การเบิกจ0ายไม0ถูกต2องตาม
ระเบียบเกิดความล0าช2า 
- การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ2างล0าช2า 

- ดําเนินงานตามแผนงานใช2สอยงบประมาณประจําปP  
ด2านงานพัสดุ จัดฝ|กอบรมการบรหิารการพัสดุของ 
สทบ.ส0วนกลางและสาขา เรื่อง “การพัฒนางาน
บริหารพัสดุ” 

- จัดเชิญวิทยากรจากฝ3ายกฎหมาย กรมบัญชีกลาง 
บรรยาย เพื่อลดข2อผิดพลาดในการดําเนินงานด2าน
การบริหารพัสดุ  
- ปฏิบัติงานได2ถูกต2อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค: 
และระเบียบพัสดฯุ 

- เร0งดําเนินงานตามแผน/โครงการ ปฏิบัติการ
ประจําปP การจัดซื้อจัดจ2าง ให2ดําเนินงานเป8นไปตามแผน 

 

3 3 M 2 1 L 
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ผลการบริหารความเสี่ยงสิ้นปNงบประมาณ 2557 

การประเมินระดับความรุนแรงเมื่อได%รับการจัดการความเสี่ยง 

ระหว0างปN 2557 และแนวโน%มในปNต0อไป 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง (การปรับปรุงแก%ไขเพื่อลดความเสี่ยง) ณ ต.ค. 57 แนวโน%มประจําปN 2558 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ด%านการเงิน         

-  การสนับสนุนกจิกรรม

การพัฒนา 

- การดําเนินงานไม0เป8นไปตาม
แผนงานใช2สอยงบประมาณประจําปP 
- เกิดข2อผิดพลาด/บกพร0องในการ
เบิกจ0ายเงินงบประมาณ 
- พนักงานบางคนขาดความรู2
เกี่ยวกับระเบียบหรือข2อบังคับ 
- การประสานงานกับ สทบ. สาขา 
เพื่อรวบรวมเอกสารทางการเงิน
อาจจะล0าช2าทําให2การรายงานทาง
การเงินไม0เสร็จตามกําหนด 

-จัดฝ|กอบรมพนักงานส0วนกลาง และสาขา โครงการร0วม
ระหว0างฝ3ายการเงินและฝ3ายกฎหมายหัวข2อ “การไกล0เกลี่ย
และประนอมข2อพิพาท/การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
-เชิญวิทยากรผู2ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและจัดทําคู0มือฯใช2ใน
การฝ|กอบรม 
-พนักงานได2รับความรู2 ส0งผลให2การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ 
- เร0งรัดการส0งเอกสารการรายงานทางการเงิน ตรวจสอบ
ค0าใช2จ0ายให2ทันเวลากําหนด 

3 3 M 2 2 M 

ด%านธรรมาภิบาล         

-  ส0งเสริมการวิจัยและ

จัดการเรียนรู%ของหมู0บ%าน

และชมุชนท%องถิ่น 

- คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
บางคนไม0สามารถเผยแพร0ความรู2
ระหว0างกันได2 
- กองทุนหมู0บ2านที่ได2รับคัดเลือก
จัดตั้งเป8นสถาบันการเรียนรู2ไม0
เป8นไปตามเป:าหมายที่กําหนด 
- การดําเนินงานล0าช2าและขาด
ความต0อเนื่องของโครงการ 

- ดําเนินการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนต2นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากกองทุนฯได2รับการ
ฝ|กอบรม และจากผู2เข2าร0วมการฝ|กอบรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู2ประสบการณ:ความสําเร็จของแต0ละ
กองทุนฯและใช2หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ       
มีกระบวนการตรวจสอบควบคุมการดําเนินงาน มีความ
โปร0งใส 

2 2 M 2 2 M 

 

* จากผลการบริหารความเสี่ยงปPงบประมาณ พ.ศ. 2557 สทบ.ได2ดําเนนิการติดตามความเสี่ยงและควบคุมให2อยู0ในระดับความเสี่ยงที่ลดลง/ยอมรับได2 
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 จากผลการดําเนินงานโครงการพัฒนากองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองยกระดับเป8นสถาบันการเงินชุมชน สามารถประเมินผลด2านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ซึ่งเป8นส0วนของ
ตัวชี้วัดความคุ2มค0าและความพึงพอใจ ในการดําเนินการฝ|กอบรมตามโครงการดังกล0าว สรุปพอสังเขปได2 ดังนี้ 

 

การดําเนินงานการพัฒนาเป>นสถาบันการเงินชุมชนที่ผ0านมา ภาพรวมโครงการพัฒนากองทุนฯ ยกระดับเป>นสถาบันการเงินชุมชนในปN 2558 

!  ตั้งแต0ปP 2547 โครงการนําร0องร0วมกับสถาบันการเงินภาคี จํานวน 449 แห0ง 
!  ปP 2551 โครงการสถาบันการเงินชุมชนต2นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 2,000 กองทุน 

!  ปP 2553 พัฒนากองทุนหมู0บ2านฯ จํานวน 1,000 แห0ง 
!  ปP 2554 พัฒนากองทุนหมู0บ2านฯ จํานวน 1,000 แห0ง 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

!  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองเข2ารับการอบรมทั้งสิ้น 9 รุ0น จํานวน 1,028 กองทุน 
!  สถานะผลการติดตามการดําเนินการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน 

รุ0นที่ จังหวัด จํานวนกองทุน สถานการณ(จัดตั้ง ร%อยละ 

1 ร2อยเอ็ด 94 85 90.42 

2 สกลนคร 93 84 90.32 

3 พิษณุโลก 131 93 70.99 

4 นนทบุรี 156 45 28.85 

5 อุบลราชธานี 91 77 84.61 

6 ขอนแก0น 130 64 49.23 

7 สุรินทร: 137 72 52.55 

8 เชียงใหม0 127 88 69.29 

9 สงขลา 69 53 76.81 

รวม 1,028 661 6.30 
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เปรียบเทียบการดําเนินงานการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน 

 

การดําเนินงานที่ผ0านมา โครงการพัฒนากองทุนหมู0บ%านฯ ยกระดับเป>นสถาบันการเงินชุมชนในปN 2558 

!  การจัดตั้งสถาบันฯ มีลักษณะความหลากหลายตามการพัฒนาของแต0ละหน0วยงาน

ภาคี 
!  การใช2สีและตราสัญลักษณ:รูปแบบป:ายชื่อสถาบันยังไม0เป8นมาตรฐานเดียวกัน 

!  ยังไม0มีการกําหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ 

!  ไม0มีระบบฐานข2อมูลกลางใช2ในการติดตามตรวจสอบ 

!  การสร2างกระบวนการขั้นตอนการขอจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เช0น กําหนดกรอบ

เวลา ความครบถ2วนของเอกสาร 
!  การสร2างภาพลักษณ:ที่ดีของสถาบันการเงินชุมชน 

!  การจัดทําระบบฐานข2อมูลและสารสนเทศทางการเงิน 

!  การบิหารสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
!  การจัดทํารายงานการดําเนินงานทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชน 

!  มีการสร2างความพึงพอใจในการบริการที่ดี 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามเปpาหมายและตัวชี้วัดโครงการ 
 

เปpาหมายของตัวชี้วัดในการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ 

!  การดําเนินโครงการระยะที่ 1 การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู0บ%าน  

1.  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองที่ได2รับการคัดเลือกเข2าสู0การพัฒนายกระดับเป8น

สถาบันการเงินชุมชน จํานวน 1,000 กองทุน 
2.  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองที่เข2ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ผ0านการอบรมตาม

มาตรฐานของหลักสูตรไม0น2อยกว0า 90% 

3.  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง ไม0น2อยกว0า 90% มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียม
ความพร2อมเป8นสถาบันการเงินชุมชน 

1.  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองเข2ารับการอบรมทั้งสิ้น 9 รุ0น จํานวน 1,028 กองทุน 

2.  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองที่เข2ารับการอบรมสามารถเข2ารับสัมฤทธิบัตรได2 
100% 

3.  กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองที่เข2ารับการอบรมสามารถส0งแผนการจัดตั้งสถาบัน

การเงินชุมชนได2 100% 

!  การดําเนินโครงการระยะที่ 2 การติดตามการจัดตั้งเป>นสถาบันการเงินชุมชน 

กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง สามารถจัดตั้งเป8นสถาบันการเงินชุมชน ไม0น2อยกว0า 

60% 

กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมืองที่เข2ารับการอบรมสามารถดําเนินการเตรียมการจัดตั้งและ

เปmดบริการเป8นสถาบันการเงินชุมชนได2 64.30% 
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แผนบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห(ความเสี่ยง 

ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2558 



 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห(ความเสี่ยง ของปNงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค( 

(Objective) 
ป?จจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห(ความเสี่ยง 

(Risk Residual) 
ระดับการ

วิเคราะห(

ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ผู%รับผิดชอบ/

หน0วยงาน 
หมายเหตุ 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ด%านกลยุทธ(/นโยบาย S1 การพัฒนากองทุนหมู0บ%านและชุมชนเมืองสู0ความยั่งยืน 

1. โครงการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมู0บ2าน 

- คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุน

หมู0บ2านมีองค:ความรู2ตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการกองทุนได2อย0าง

มีประสิทธิภาพ 
 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบริหารระหว0าง
ปPงบประมาณ 

- กระบวนการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานมีความล0าช2า 

- ขาดการพัฒนารูปแบบการ
สํารวจความพึงพอใจและ
กลไกการแสดงความคิดเห็น

ของผู2มีส0วนได2ส0วนเสีย 
-ขาดการติดตามประเมินผล 

3 5 15 H -จัดทําหลักสูตรและ

แผนปฏิบัติการโครงการ 
- จัดฝ|กอบรม/พิจารณา

ผู2ได2รับการพัฒนา
ศักยภาพตามโครงการ

ตามเป:าหมายกําหนด
ในแต0ละปP 
-จัดฝ|กอบรม/ติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

สทบ.  

2. 
โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน (โครงการ

ต0อเนื่องปPละ 1,000 แห0ง) 

 

-กองทุนหมู0บ2านมีมาตรฐานการ
บริหารจัดการยกระดับเป8นสถาบัน

การเงินชุมชน 

 

-กองทุนไม0สามารถจัดตั้ง
เป8นสถาบันการเงินชุมชน 

3 3 9 M -พิจารณาจํานวน
กองทุนหมู0บ2านที่

สามารถพัฒนา
กระบวนการสถาบัน
การเงินชุมชนในแต0ละปP 

ฝปค.  

3. โครงการจัดตั้งสถาบันการ

เรียนรู2กองทุนหมู0บ2าน
(โครงการต0อเนื่อง 123 

แห0ง) 

-มีศูนย:กลางในการบริหารจัดการ

องค:ความรู2เกี่ยวกับเงินทุนใน
หมู0บ2าน ชุมชนท2องถิ่น ที่สมาชิกมี

ส0วนร0วมในการคิดและพัฒนา 

 

 3 

 

3 9 M 
-การดําเนินงานตาม

เป:าหมายโครงการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู2 

-จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน 
-จัดทําแบบฟอร:มแสดง

ความคิดเห็น 

ฝจส.  
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค( 

(Objective) 
ป?จจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห(ความเสี่ยง 

(Risk Residual) 
ระดับการ

วิเคราะห(

ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ผู%รับผิดชอบ/

หน0วยงาน 
หมายเหตุ 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ด%านการดําเนินงาน O1 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค(กรและบุคลากรให%มีขีดความสามารถสู0ความเป>นมืออาชีพ 

1. การปรับโครงสร2างพัฒนา /
คุณภาพชีวิตบุคลากร 

- สนง.กองทุนหมู0บ2านและชุมชน
เมืองแห0งชาติ มีการดําเนินงาน
เป8นไปอย0างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค: พันธกิจและวิสัยทัศน:
ขององค:กร 
 
 

-การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยังไม0มี
ประสิทธิภาพ 
-ขาดการประชาสัมพันธ:
สื่อสารให2กับผู2บริหารและ
พนักงาน 
-ขาดแผนยุทธศาสตร:ด2าน
การบริหารบุคลากรและ
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

3 3 9 M -แต0งตั้งคณะทํางาน 
-จัดทํา/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร:การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ปรับ
โครงสร2าง 

สผบ.  

2. แผนการจัดทํายุทธศาสตร:
กองทุนหมู0บ2านและชุมชน
เมืองแห0งชาตีระยะยาว 10 ปP 

-เพื่อให2มีแผนยุทธศาสตร:กองทุน
หมู0บ2านและชุมชนเมืองแห0งชาติ
ระยะยาว 

-การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทําให2ภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุนการ
ดําเนินงานไม0เป8นไปตาม
แผนที่กําหนดไว2 
-การติดตามอาจไม0ต0อเนื่อง 
แผนมีระยะยาว 

3 4 12 H -แต0งตั้งคณะทํางาน 
-กําหนดขอบเขตการ
ดําเนินงาน และจัดจ2าง
ที่ปรึกษาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 
 

สผบ.  

 ด%านการดําเนินงาน  O2 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

1. การบริหารจัดการ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

-มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- กระบวนการจัดทําแผน
แม0บทไปสู0การปฏบิัติยังไม0เป8น
รูปธรรม 

-องค:กรยังไม0สามารถใช2
ประโยชน:จากระบบ
สารสนเทศที่มีอยู0ได2อย0างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- ขาดเครื่องมืออุปกรณ:การใช2
งานที่มีประสิทธิภาพ            

3 4 12 H -แต0งตั้งคณะทํางาน/
ผู2รับผิดชอบ 
-ดําเนินการจัดทํา/
ทบทวนแผนแม0บท
สารสนเทศ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ 
-รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ฝจส.  
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค( 

(Objective) 
ป?จจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห(ความเสี่ยง 

(Risk Residual) 
ระดับการ

วิเคราะห(

ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผู%รับผิดชอบ/

หน0วยงาน 
หมายเหต ุ

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ด%านการเงิน F1 การพัฒนากองทุนหมู0บ%านและชมุชนเมืองสู0ความยั่งยืน 

1. โครงการสร2างผู2ตรวจสอบ
บัญชี 

 

 

 

 

-ได2ผู2ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู0บ2านและชุมชนเมือง 
-กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง

สามารถจัดทํางบการเงินเป8นไป
ด2วยความถูกต2อง มีการรายงาน/

ตรวจสอบ 

-จํานวนผู2ตรวจสอบบัญชี
กองทุน ที่ได2รับรองจาก
คณะกรรมการไม0เพียงพอต0อ

การดําเนินงาน 

3 4 12 H 
-จัดทําหลักสูตร และ
แผนปฏิบัติการโครงการ 
-ดําเนินการจัดสอบ 

คัดเลือก และติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 

-เสนอรายชื่อต0อ
คณะกรรมการเพื่อ
รับรองผู2ตรวจสอบบัญชี

กองทุน 

ฝงบ.  
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค( 

(Objective) 
ป?จจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห(ความเสี่ยง 

(Risk Residual) 
ระดับการ

วิเคราะห(

ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผู%รับผิดชอบ/

หน0วยงาน 
หมายเหต ุ

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ด%านกฎหมายและระเบียบข%อบังคับต0างๆ          

1. 

 

 

  

การพัฒนาระบบข2อมูลกองทุน
หมู0บ2านและชุมชนเมืองให2เป8น
ปIจจุบัน ครบถ2วน 

 

 

 

-มีฐานข2อมูลกองทุนหมู0บ2านฯ ที่เป8น
ปIจจุบัน 
-รับทราบสถานภาพของกองทุน

หมู0บ2านฯรายกองทุน ลูกหนี้
รายบุคคล วัตถุประสงค:ในการปล0อยกู2 

การนําไปใช2ประโยชน:เพื่อพัฒนา
กองทุนหมู0บ2านฯ ได2ตามความ
ต2องการของหมู0บ2านและชุมชนเมือง 

- ระบบฐานข2อมูลที่มีอยู0
ยังไม0สามารถนําใช2ได2
อย0างมีประสิทธิภาพ 

-ขาดระบบรายงานผล
การดําเนินงาน 

3 5 15 H -แต0งตั้งคณะทํางาน 
- ออกระเบียบ/
แนวทางปฏิบัติและ

ชี้แจงการดําเนินงาน 
-จัดประชุมร0วมกับ

ผู2เกี่ยวข2อง 
-รายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุน

หมู0บ2าน 
      

ฝปค. ฝจส. 
ฝงบ. 

        

 
หมายเหตุ 1.  สูตรในการคํานวณความเสีย่ง  
 2.  เกณฑ:ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง และผลกระทบ คือ 1 ถึง 5 3.  เกณฑ:การแปลงค0าระดับความเสี่ยง แบ0งได2ดังนี้ 
 ระดับสูงมาก / โอกาสเกิด 1 เดือนต0อครั้งหรือมากกว0า  = 5 ระดับความเสี่ยงสูงมาก  = ค0าระหว0าง  17 – 25 
 ระดับสูง / โอกาสเกิด 1 – 6 เดือนต0อครั้งแต0ไม0เกิน 5 ครั้ง   = 4 ระดับความเสี่ยงสูง = ค0าระหว0าง  10 – 16 
  ระดับปานกลาง / โอกาสเกิด 1 ปPต0อครั้ง = 3 ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ค0าระหว0าง    4 – 9 
 ระดับน2อย / โอกาสเกิด 2-3 ปPต0อครั้ง = 2 ระดับความเสี่ยงต่ํา = ค0าระหว0าง    1 – 3   
 ระดับน2อยมาก / โอกาสเกิด 5 ปPต0อครั้ง = 1 
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แผนปฏิบัติการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง ประจําปNงบประมาณ 2558 
 

ประเด็น  เปpาหมาย/ผลสําเร็จของการ ปNงบประมาณ 2558 ปN 2559 งบประมาณ ผู%รับผิดชอบ 

ความ วิธีการจัดการความเสี่ยง ดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย    

เสี่ยง 

(S1) 

 การจัดการความเสี่ยง                

1 -  จัดทําหลักสตูรและ
แผนปฏิบัติการโครงการ 

-  คณะกรรมการ/สมาชิก
กองทุนหมู0บ2านมีองค:ความรู2 

             ขึ้นอยู0กับงบ 
ประมาณที่

ได2รับประจําปP 

สทบ. 

 -  ดําเนืนการฝ|กอบรมและ
ติดตามประเมินผลโครงการ 

ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการกองทุนได2อย0างมี
ประสิทธิภาพ 

               

2 -  พิจารณาจํานวนกองทุน
หมู0บ2านที่สามารถพัฒนา
กระบวนการสถาบันการเงิน
ชุมชนในแต0ละปP 

-  กองทุนหมู0บ2านมีมาตรฐาน
การบริหารจัดการยกระดับ
เป8นสถาบันการเงินชุมชน 

             29 ลบ./ปP ฝปค. 

 -  ดําเนินการจัดฝ|กอบรมให2
ความรู2 

โครงการต0อเนื่อง ปPละ 1,000 
แห0ง 

               

 -  ติดตามรายกองทุนเป8น
ระยะ 

                

3 -  การปฏิบัติงานตามภารกิจ
มีความล0าช2า 

-  มีศูนย:กลางในการบริหาร
จัดการองค:ความรู2เกี่ยวกับ 

             50.27 ลบ 
(123 แห0ง) 

ฝจส. 

 -  ขาดการมีส0วนร0วมการ
พัฒนาในพื้นที่ทําให2ไม0ได2รบั
ความรู2อย0างแท2จริง 

เงินทุนในหมู0บ2าน ชุมชน
ท2องถิ่นที่สมาชิกมีส0วนร0วมใน
การคิดและพัฒนา 

               

 -  ขาดการเผยแพร0
ประชาสมัพันธ: 
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ประเด็น  เปpาหมาย/ผลสําเร็จของการ ปNงบประมาณ 2558 ปN 2559 งบประมาณ ผู%รับผิดชอบ 

ความ วิธีการจัดการความเสี่ยง ดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย    

เสี่ยง 

(01) 

 การจัดการความเสี่ยง                

1 -  แต0งตั้งคณะทํางาน -  สํานักงานกองทุนหมู0บ2าน               สผบ. 
 -  จัดทํา/ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร:การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ปรับ
โครงสร2าง 

และชุมชนเมืองแห0งชาติ มีการ
ดําเนินงานเป8นไปอย0างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค: พันธกิจ และ
วิสัยทัศน: ขององค:กร 

               

2 -  แต0งตั้งคณะทํางาน -  เพื่อให2มีแผนยุทธศาสตร:              4 ลบ. สผบ. 
 -  กําหนดขอบเขตการ

ดําเนินงาน และจัดจ2างที่
ปรึกษาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาความเห็นชอบ 

กองทุนหมู0บ2านและชุมชนเมือง
แห0งชาติ ระยะยาว 
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ประเด็น  เปpาหมาย/ผลสําเร็จของการ ปNงบประมาณ 2558 ปN 2559 งบประมาณ ผู%รับผิดชอบ 

ความ วิธีการจัดการความเสี่ยง ดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย    

เสี่ยง 

(02) 

 การจัดการความเสี่ยง                

1 -  แต0งตั้งคณะทํางาน/
ผู2รับผิดชอบ 

-  มีระบบสารสนเทศและ               ฝจส. 

 -  ดําเนินการจัดทํา/
ทบทวนแผนแม0บท
สารสนเทศ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมยัรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

               

 -  รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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ประเด็น  เปpาหมาย/ผลสําเร็จของการ ปNงบประมาณ 2558 ปN 2559 งบประมาณ ผู%รับผิดชอบ 

ความ วิธีการจัดการความเสี่ยง ดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย    

เสี่ยง 

(F1) 

 การจัดการความเสี่ยง                

1 -  จัดทําหลักสูตรและ
แผนปฏิบัติการโครงการ 

-  ได2ผู2ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู0บ2านและชุมชนเมือง 

             1.28 ลบ. ฝงบ. 

 -  ดําเนินการจัดสอบ
คัดเลือกและตดิตาม
ประเมินผลโครงการ 

-  กองทุนหมู0บ2านและชุมชน
เมืองสามารถจัดทํางบการเงิน 

               

 -  เสนอรายชื่อต0อ
คณะกรรมการเพื่อรับรอง
ผู2ตรวจสอบบัญชีกองทุน 

เป8นไปด2วยความถูกต2อง มีการ
รายงาน/ตรวจสอบ 
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ประเด็น  เปpาหมาย/ผลสําเร็จของการ ปNงบประมาณ 2558 ปN 2559 งบประมาณ ผู%รับผิดชอบ 

ความ วิธีการจัดการความเสี่ยง ดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย    

เสี่ยง 

(C1) 

 การจัดการความเสี่ยง                

1 - การแต0งตั้งคณะทํางาน 
-ออกระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบัติและชี้แจงการ
ดําเนินงาน 

- มีฐานข2อมูลกองทุนหมูบ2านฯ
ที่เป8นปIจจุบัน 
-รับทราบสถานภาพของ
กองทุนหมู0บ2านฯ รายงานทุน 
ลูกหนี้รายบุคคล 
วัตถุประสงค:ในการปล0อยกู2
การนําไปใช2ประโยชน:เพื่อ
พัฒนา ได2ตามความต2องการ
ของกองทุนหมู0บ2านฯ 

             4 ล2านบาท ฝปค. ฝจส. 
ฝงบ. 
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