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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และเป็นเครื่องมือ
ที่น ามาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในการด าเนินงานขององค์กร
เพ่ือเป็นแนวทางในด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบของการด าเนินงานขององค์การให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และยังอาจเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การด้วยการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนได้อีกด้วย  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการท างานและบริหาร ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2560 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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บทท่ี 1แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้น ... เป็นองค์การที่มีหน้าที่ ... เพ่ือให้
กองทุนฯ สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีการ
ก ากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์การ ทั้งในแง่ของการบริหารงานและบริหาร
งบประมาณ  จึงมีนโยบายน าระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบภายในมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ ภายใต้
สภาวการณ์ด าเนินงานของทุกๆ องค์การล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์การ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือ
เป้าหมายขององค์การ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยเสี่ยง แล้วก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
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บทท่ี 2 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 

 
การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต ิตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560 
 

ต้องมีการวัดระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมส าหรับระบบการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่ง
ครอบคลุมถึง (บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560) 
ดังนี้ 

 
1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของทุนหมุนเวียนให้
ครบถ้วนตามหลักของ COSO ERM  ที่ได้มีการระบุความเสี่ยงใน  4  ด้านหลัก  ได้แก่ 1.1) 
ความเสี่ ยงทางด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk:  S)  1.2)  ความเสี่ ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk: O)  1.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) และ 1.4) ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) โดยความเสี่ยงทางการเงิน อาจ
ประกอบด้วย  ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร  ความเสี่ยงด้านการช าระหนี้ของ
ลูกค้า  และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  เป็นต้น  หรือความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  อาจ
ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านบุคลากร  ความเสี่ยงด้านระบบงาน  และความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 

2. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์การ 
เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการ
เกิดความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการจากผลการวิเคราะห์ความ
เสียหายข้างต้น 

3. การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
โดยการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์การ และมีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ 

4. การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์การลดลงได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

5. การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง  
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โดยคู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และมีการ
เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์การ 
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุน

ฯ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละส่วนงานภายในกองทุนฯและเป็นเครื่องมือ

ในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ รวมถึง
การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับกองทุนฯ 

 
 

 
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรกองทุนฯได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปใช้ใน

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรกองทุนฯ สามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. ผู้บริหารและบุคลากรกองทุนฯ สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่
รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรกองทุนฯ และกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์การจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ว่าการด าเนินการต่างๆ ขององค์การจะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้เนื่องจากการ
บริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความ
เสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าหรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์การอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์การที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าใน
ขณะที่องค์การอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน าแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นองค์การเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมา
โดยยากที่จะแก้ไข  ดังนั้น การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการท างานจะ
ช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
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การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์การเป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคน
ในองค์การ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการกิจกรรมขององค์การซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการ
ด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์การดังนั้น องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงาน
บนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์

ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) และ
เป้าหมาย (Target) ขององค์การ ทั้งในด้านกลยุทธ์การเงินการด าเนินงานและกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ 
Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด Likelihood) ของเหตุการณ ์(ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, มปท., p.37 ; Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), 2547, p.2) 

โดยทั่วไปการด าเนินงานใดๆย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆที่จะน า
องค์การไปสู่เป้าหมายเช่นการวางกลยุทธ์และแผนงานการตัดสินใจของผู้บริหารการบริหาร
งบประมาณการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ 
สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือนโยบาย 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่
น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง  โดยความเสี่ยง ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบส าคัญ 
(Ayyub, 2003) คือ (1) โอกาส (Opportunity) หรือความเป็นไปได้ (Possibility/Likelihood)  
(2) ผลกระทบ (Impact) โดยโอกาส หมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน  ซึ่งหากเกิดข้ึนจะ
มีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์การ โดยผลกระทบเป็นผลจาก
เหตุการณ์ อาจมีหลายประการที่เกิดขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียว 
ทั้งนี้ผลกระทบของเหตุการณ์อาจเป็นทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและ
อาจอยู่ในรูปทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ได้โดยมีระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ระดับของความเสี่ยงเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ  (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), 2547, p.2)  
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สูตรการหาระดับความเสี่ยงค านวณได้จาก 
 
 

 
 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
ปัจจัยเสี่ยงหมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและ
เกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะ
ได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด  Likelihood และ
ผลกระทบ (Impact) 

3.1. โอกาสที่จะเกิด Likelihood หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
3.2. ผลกระทบ Impact)หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง
สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับคือสูงมากสูงปานกลางและต่ า  

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่

จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 
แ น ว ท า ง ห ลั ก  ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), 2547, p.10; ประเสริฐอัครประถมพงศ์และคณะ, 2547, หน้า 10-
11) ดังนี้ 

4.1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Accept, / Take)หมายถึงการที่
ความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ในระดับที่ต้องการและสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง แต่การ
เลือกบริหารจัดการด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

4.2. การลด/การควบคุมความเสี่ ยง (Risk Reduction:  Control, / Treat)
หมายถึงการปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ เช่นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดท ามาตรฐาน

ระดับความเสี่ยง  = ระดับโอกาส  x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
                             หรือ D = L x I 
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การควบคุม (Risk Based Internal Control) การจัดอบรมพนักงาน หรือการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.3. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance: Avoid, 
/Terminate)หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก องค์การไม่
สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการ
ด าเนินงาน โดยต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง
นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง เป็นต้น 

4.4. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing: Share, / 
Transfer)หมายถึงการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงเช่นการจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการ
แทน (Outsource) 

5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์การ เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และ
ด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบขององค์การ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์การยอมรับได้  เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว้ (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), 2547, p.4) 

6. ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี

ยิ่งขึ้นและท าให้องค์การสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์การเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 
6.1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่
ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6.2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมดการบริหารความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์การมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของ
องค์การและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การได้อย่าง
ครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์การเช่นวัฒนธรรม
โครงสร้างองค์การและบุคลากรเป็นต้นและจากปัจจัยภายนอกองค์การเช่นการเมือง
สภาวะเศรษฐกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น 
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6.3. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นการสร้างฐานข้อมูล ความรู้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานขององค์การ โดยการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆเช่นการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและ
สามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์การ  รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

6.4. ช่วยให้การพัฒนาองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ท าให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์การมีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของ
องค์การและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6.5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเช่นการใช้
ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่าง
กันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกันเป็นต้น 
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บทท่ี 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของส านักงานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  

1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
1.2 ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง 
1.4 การประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานเบื้องต้น 
1.5 การจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
1.6 ก าหนดกิจกรรม 
1.7 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก 
1.8 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
1.9 การสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของกองทุนฯ

รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
1.10 การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
1.11 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
1.12 รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงกองทุนฯ 
1.13 ข้อดีข้อเสียปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

กองทุนฯ 
1.14 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
 

ระยะที่ 2 การท าให้เป็นผลส าเร็จ  
2.1 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯของปีงบประมาณ 
2.2 การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
2.3 การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
2.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงกองทุนฯ 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงโดยท าการระบุถึงส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการ
บริหารความเสี่ยงระบบการติดตามงานการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งองค์การได้ก าหนดให้
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มีส่วนงานและผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การทั้งระดับ
นโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย 
 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

แต่งต้ังผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมอบ
อ านาจบังคับบัญชาและบรหิารกิจการของส านักงานกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ 6/2555 

ผู้อ านวยยการส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

รองผู้อ านวยยการส านักงานกองทุนหมูบ่้านและ
ชุมชนเมือง กลุ่มบริหาร 

รองผู้อ านวยยการส านักงานกองทุนหมูบ่้านและ
ชุมชนเมือง กลุ่มงานนโยบายและปฏบิัติการ 

 

ผู้อ านวยการ
ส านักงานผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการฝ่าย
จัดการความรู้และ

สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
กฎหมายและงาน

ทะเบียน 

ผู้อ านวยการฝ่าย
อ านวยการ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงินและบัญช ี

ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการและ

เครือข่ายสัมพันธ ์

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Team: RMT) 

พิจารณาวางกรอบและ
แนวทางบริหารความเสี่ยง 

 
เสนอแนะแนวทางการจัด 
ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานด้านการ
บริหารความเสี่ยง 

Risk Owner 
(หัวหน้าส านักงาน/    
ส่วนงาน/บุคลากรแต่
ละส่วนงาน) 
 

คณะท างานด้าน    
บริหารความเสี่ยง     
(Risk Management   
Team : RMT) 
 

คณะกรรมการ 
ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 

 

ติดตาม/เฝ้าระวังความเสี่ยง 
ประสานงาน/ให้ค าแนะน ากับส่วนงาน

ต่างๆ ภายในกองทุน 

 

ประเมินและจัดท าความเสี่ยงระดับ
กระบวนการ/กิจกรรม 

 
 

1) รวบรวมจัดท าความเสี่ยงระดับ
องค์การ 

2) น าเสนอความเสี่ยงระดับองค์การ 
เพื่อขออนุมัติ 

 

ทราบความเสี่ยงท่ีส าคัญ / 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 

พิจารณาและอนุมัติ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ติดตามผล/ให้ข้อเสนอแนะผลการ
บริหารความเสี่ยง  
(รายไตรมาส) 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

 

รวบรวม/สอบทาน/
กลั่นกรองแผนบรหิาร

ความเสี่ยง 

1) ด าเนินการตามแผนฯ/ปรับแผนฯ 

2) รายงานความก้าวหน้า/ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

1) พิจารณา/ให้ความเห็นผลการ
ติดตาม/ประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง   

2) ส่งเสริม/ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน/
การติดตาม/ประเมินผล 

 

จัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยง 

 

ตรวจสอบ/กลั่นกรองผล
การติดตาม/ประเมินผล 

 

 
ทราบ/ให้ความเห็นการบริหาร 

ความเสี่ยง (รายไตรมาส) 

(รายไตรมาส) 

(รายไตรมาส) 

 

 

1) พิจารณาและอนุมัติความ
เสี่ยงระดับองค์การ 

2) จัดให้มีนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง 

รูปที่ 2 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและบคุลากรในการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 



 

 
คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2560 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

11 
 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
วางนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การให้เพียงพอ

เหมาะสม เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ  
2.1. อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 

2.1.1.ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและส านักงาน 

2.1.2.จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจัดสรรเงิน
ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน 

2.1.3.ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2.1.4.ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปหาผลประโยชน์ 

2.1.5.ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและจด
ทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 

2.1.6.ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้ง
การบริหารงานและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2.1.7.ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก 
2.1.8.ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู่บ้าน 
2.1.9.ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คณะท างาน 
2.1.10. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

2.1.11. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
2.1.12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนในทุก

ระดับ 
2.1.13. แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เ พ่ือด า เนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
2.1.14. รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดท างบการเงิน

ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

2.1.15. ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านแล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 

2.1.16. ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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2.1.17. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

3. หัวหน้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
คณะกรรมการเปน็ผูค้ดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบที่

คณะกรรมการก าหนดให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน ดังนี้ 

3.1 ให้ผู้อ านวยการหรือบุคคลซึ่งผู้อ านวยการมอบอ านาจ เป็นนายทะเบียน
กองทุนหมู่บ้าน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

3.2 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดขอบการ
บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

3.3 ในกิจการชองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอกให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  



 

 
คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2560 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

13 
 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยง(Risk Management Team: RMT) 
4.1. คณะท างานจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

4.1.1.ผู้อ านวยยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นประธาน
คณะท างาน 

4.1.2.รองผู้อ านวยยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มบริหาร 
เป็นรองประธานคณะท างาน 

4.1.3.รองผู้อ านวยยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มงาน
นโยบายและปฏิบัติการ เป็นรองประธานคณะท างาน 

4.1.4.ผู้อ านวยการส านักงานผู้บริหาร เป็นคณะท างาน 
4.1.5.ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ เป็นคณะท างาน 
4.1.6.ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน เป็นคณะท างาน 
4.1.7.ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นคณะท างาน 
4.1.8.ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ เป็นคณะท างาน 
4.1.9.ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 
4.2. อ านาจหน้าที่ 

4.2.1. พิจารณาขอบเขตการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
ภายในส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

4.2.2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจ
สร้างความเสียหาย (ท้ังเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมาย ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

4.2.3. น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้ในการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

4.2.4. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
น าเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

4.2.5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ ได้อย่างชัดเจน และก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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นโยบายและวัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง 

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้กองทุนฯมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุม

กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุนฯจะ
เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของกองทุนฯตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1.1. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ

ปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในกองทุนฯ 
1.2. การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานในกองทุนฯทั้งที่มี

สาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.3. ให้ทุกหน่วยงานในกองทุนฯรวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
บ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง 

1.4. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์การ 

1.5. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
1.6. ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์การและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
1.7. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอ 

2. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง 
2.1. เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงใน

ด้านต่างๆที่อาจมีผลกระทบกับการด าเนินงานวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วพิจารณา
หาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.2. เพ่ือให้กองทุนฯสามารถลดมูลเหตุของโอกาสอาจเกิดความเสียหายและลดขนาดของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้ 
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รูปที่ 3กระบวนการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

บทท่ี 4กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัด

ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือ
ขององค์การรวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คน
ในองค์การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงโดยกองทุนฯได้น าแนวทางดังกล่าว
มาใช้บริหารความเสี่ยงขององค์การ ประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) 

ในการระบุความเสี่ยงควรต้องท าความเข้าใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ 
“ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” ก่อน 
1. ความเสี่ยง (Risk)  

หมายถึงเหตุการณ์/การกระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วน
ราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนด

แนวทางหรือมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงเพ่ือมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ขององค์การส าหรับความเสี่ยงของกองทุนฯนั้นหมายถึงเหตุการณ์หรือการ

สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

7.
กา

รติ
ดต

าม
ผล

 
แล

ะท
บท

วน
 

5.การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

2. การระบุเหตุการณ์ 

3. การประเมินความเสี่ยง 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

6.
 ก

าร
รา

ยง
าน
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กระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 

 
ตัวอย่างความเสี่ยงโดยทั่วไป 

1) การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน 
2) การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
3) การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) เกิดการทุจริตในองค์การ 
5) การสูญเสียทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด 
6) รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ 
7) เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน 
8) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติงานฯลฯ 

3. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไมทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 
• ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
• ปริมาณการบันทึกรายการและจ านวนเอกสาร 
• สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน 
• กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
• ระเบียบต่างๆของทางราชการ 
• ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
• การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
• การเปลี่ยนแปลงองค์การ, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยี 
• การตัดสินใจของฝ่ายบริหารฯลฯ 

4. การระบุความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองทุนฯซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองทุนฯหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การและระดับกิจกรรมในการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่
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จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษาการระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆท าให้เกิดความ
ผิดพลาดความเสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 

5. สาเหตุของความเสี่ยง  
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยดังนี้ 
5.1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกกองทุนฯซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

กองทุนฯ เช่น นโยบายภาครัฐ  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ 
5.2. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในกองทุนฯคือความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดย

กองทุนฯเช่นรูปแบบการบริหารสั่งการ  การมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง
องค์การ  ระเบียบข้อบังคับภายใน  ตลอดจนกระบวนการท างาน  ความรู้ / ความสามารถ
ของบุคลากรข้อมูล / ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือ / อุปกรณ์เป็นต้น 

6. ประเภทของความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลายวิธีเช่นจากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน

การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมสมองการ
เปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนการสัมภาษณ์แบบสอบถามเป็นต้นซึ่งการระบุความเสี่ยงสามารถ
แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
6.1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของ
องค์การซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์การนโยบายของผู้บริหาร
ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่หรืองบประมาณที่ได้รับความเสี่ยงทางด้านนี้หรืออาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการและด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยงตาม 6 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเช่น
ความเสี่ยงของการเสียอ านาจควบคุมการขาดระบบควบคุมความเสี่ยงเกิดจากการเมือง
ชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้น 

6.2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวันหรือการ

ด าเนินงานปกติที่องค์การต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้
เช่นความเสี่ยงด้านระบบงาน ซึ่งการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือความเสี่ยง
ด้านบุคลากร โดยบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 
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6.3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  
เป็นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิ นและ

การงบประมาณขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเช่นข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้แก่กรมบัญชีกลางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส านักงบประมาณรวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมเป็นต้นหรือความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร ความ
เสี่ยงด้านการช าระหนี้ของลูกหนี้ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

6.4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Risk: C)  

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบการปกป้องคุ้มครอง
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืน 
ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานองค์การหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องได้หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนดและอาจมีผลต่อการ
ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นเนื่องจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
จากด้านต่างๆแล้วส่วนราชการต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมา
เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่นด้านยุทธศาสตร์โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมี
ความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการอาจมีความเสี่ยงต่อ
เรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระ
รับผิดชอบด้านกฎระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาคโดยความ
เสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2554, หน้า 101-104)ประกอบด้วย 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับ
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน การจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้อง
มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
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หลักการตอบสนอง (Responsiveness)ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบ
ค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการ
ให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

หลักความโปร่งใส (Transparency)ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหา ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบ
อ านาจ และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้ภาคส่วนอื่นๆ  

หลักนิติธรรม (Rule of Law)ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

หลักความเสมอภาค (Equity)ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการแบ่งแยก 
ด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม 
และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการ
สาธารณะของกลุ่มบุคคล ผู้ด้วยโอกาสในสังคม 

หลักการ มุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)ในการปฏิบัติ งานต้องมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ 
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การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

ต่างๆโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ต้องก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความเสี่ยงซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจะต้องก าหนดเกณฑ์ของแต่ละ
ส่วนงานภายในกองทุนฯขึ้นซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในองค์การ และดุลยพินิจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกองทุนฯโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
องค์การที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียงส าหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่ ง
คณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของกองทุนฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาส
ในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
กองทุนฯซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบตามตัวอย่าง ดังนี้ 

 

1.1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก การด าเนินงานเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 ของ
แผนการด าเนินงาน 

2 น้อย การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
แผนการด าเนินงาน 

3 ปานกลาง การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
แผนการด าเนินงาน 

4 สูง การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
แผนการด าเนินงาน 

5 สูงมาก การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
แผนการด าเนินงาน หรือไม่มีการด าเนินงาน 

ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
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โอกาสที่จะเกิดเหตุการณบ์ุคลากรไม่มศีักยภาพและไมต่รงสายงาน 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

2 น้อย สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพร้อยละ 90-99 
ของบุคลากรทั้งหมด 

3 ปานกลาง สามารถด าเนินงานได้มีประสทิธิภาพร้อยละ 80-89ของ
บุคลากรทั้งหมด 

4 สูง สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพร้อยละ 70-79 
ของบุคลากรทั้งหมด 

5 สูงมาก สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ร้อยละ 
70 ของบุคลากรทั้งหมด 

ตารางที่ 2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์บุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ระบบงานดา้นสารสนเทศไม่ตอบสนอง/ผิดพลาด 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่เกิดขึ้นเลย 
2 น้อย ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ย 1 ระบบต่อปี 
3 ปานกลาง ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ย 2 ระบบต่อปี 
4 สูง ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ย 3 ระบบต่อปี 
5 สูงมาก ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ยมากกว่า 3 

ระบบต่อปี 
ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์บุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงานระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/ผิดพลาด 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์งบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ และความไม่ชดัเจนของกฎหมาย ข้อบังคับ และ
กฎระเบยีบ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่เกิดขึ้นเลย 
2 น้อย ทุกปี 
3 ปานกลาง ทุกครึ่งปี 
4 สูง ทุกไตรมาศ 
5 สูงมาก ทุกเดือน 

ตารางที่ 4 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์งบประมาณไม่สามารถเบิกจา่ยเป็นไปตามกรอบ และความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ข้อบังคับ และ
กฎระเบียบ 

 

1.2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับดังนี้ 
1.2.1. กรณกีารประเมินระดับผลกระทบเรื่องบุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 
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ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก บุคลากรเดิม/ที่รับมาใหม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานเองได้ 
2 น้อย บุคลากรเดิม/ใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพหลังจากเข้ารับการอบรม และ

ปฏิบัติงานได้ 
3 ปานกลาง บุคลากรเดิม/ใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
4 สูง บุคลากรเดิม/ใหม่เข้าปฏิบัติงานได้ แต่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน

ภาพรวม 
5 สูงมาก บุคลากรเดิม/ที่รับมาใหม่ไม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ 

ตารางที่ 5 ระดับกรณีการประเมินระดับผลกระทบเรื่องบุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 

1.2.2. กรณกีารประเมินระดับผลกระทบเรื่องการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก การด าเนินงานเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จ 
2 น้อย การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนแต่การด าเนินงานแล้วเสร็จ 
3 ปานกลาง การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อกระบวรการท างานภายในขององค์กร 
4 สูง การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อผลกระทบทางการเงินของ กทบ. 
5 สูงมาก การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อช่ือเสียงของ กทบ. 

ตารางที่ 6 ระดับกรณีการประเมินระดับผลกระทบเร่ืองการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

1.2.3. กรณีการประเมินระดับผลกระทบเรื่องระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/
ผิดพลาด 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สามารถด าเนินงานได้อย่างปกติ 
2 น้อย การด าเนินงานผิดพลาดและสามารแก้ไขได้โดยบุคลากรภายใน กบท. 
3 ปานกลาง ไม่สามารถด าเนินงานได้ในด้านติดตามผลการด าเนินงาน 
4 สูง ไม่สามารถด าเนินงานได้เฉพาะด้านการเงิน 
5 สูงมาก ไม่สามารรถด าเนินงานได้ครบทุกการด าเนินงาน 

ตารางที่ 7 ระดับกรณีการประเมินระดับผลกระทบเร่ืองระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/ผิดพลาด 

1.2.4. กรณกีารประเมินระดับผลกระทบงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สามารถเบิกจ่ายไดต้ามแผนเบิกจา่ย/ปฏิบตัิการ/การด าเนินงาน 
2 น้อย มีการเบิกจา่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 
3 ปานกลาง มีการเบิกจา่ยระหว่างร้อยละ 30 - 90 ของแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การ

ด าเนินงาน 
4 สูง มีการเบิกจา่ยน้อยกว่าร้อยละ 30 ของแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 
5 สูงมาก ไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 

ตารางที่ 8 ระดับกรณีการประเมินระดับผลกระทบงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ 

 
1.3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับได้แก่สูง

มากสูงปานกลางน้อย และน้อยมาก 
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1.4. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะ

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจาก
ความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้กองทุนฯสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัดโดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้นซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

1.4.1.พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

1.4.2.พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อกองทุนฯหรือส่วนงาน
ภายในกองทุนฯว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เมื่อในแต่ละส่วนงานภายในกองทุนฯพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกองทุนฯหรือส่วนงานภายในกองทุนฯว่า
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ( Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (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 – 3คะแนนยอมรับความเสี่ยงก าหนด

เป็นสีเขียว (    ) 
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง4 – 9 คะแนนยอมรับความ

เสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16คะแนนมีแผนลดความเสี่ยง

ก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนนมีแผนลดและ

ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (   ) 
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การจัดล าดับความเสี่ยง 

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
กองทุนฯเพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง
ตามล าดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางต่ าและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท า
แผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
 

การประเมินมาตรการการควบคุม 
การประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง  หรือปัจจัย

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว  
หมายถึงกระบวนการ  วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน
ภายในกองทุนฯในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ กองทุนฯ
ต้องการ  สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ 

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ  เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานอยู่แล้ว  เช่น  การอนุมัติ  การลงความเห็น  การตรวจสอบ  การทบทวนประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน  การจัดการทรัพยากร  และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร  เป็นต้น  ทั้งนี้มีการ
แบ่งประเภทการควบคุมไว้  4  ประเภท  คือ 

 โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

(1) (2) (3) (4) (5) 
ผล

กร
ะท

บ 

สูงมาก 
(5) 

      

สูง (4)       

ปาน
กลาง 
(3) 

      

น้อย 
(2) 

      

น้อย
มาก 
(1) 

     

รูปที่ 4เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 
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1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด  การตรวจนับ  การ
รายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแกผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
เช่น  การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหาก
เกิดเพลิงไหม้  เป็นต้น 

 

การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 
1. กรณีเลือกใช้ แนวทางการยอมรับความเสี่ยงให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความ

เสี่ยงในปัจจุบันและประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง
ด้วย 

2. กรณีเลือกใช้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุม
ความเสี่ยงในปัจจุบันให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความ
เสี่ยงโดยพิจารณาว่าควรก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมหรือไม่ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/
กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

3. กรณีเลือกใช้ แนวทางการลดความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความ
เสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุม
ความเสี่ยงว่ายังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยใดและให้ก าหนดมาตรการ/
กิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และ
ความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญ 

ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้
พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมโดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการเป็นส าคัญด้วย 

4. กรณีเลือกใช้ แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการ
ด าเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานที่
จะด าเนินการหรือกิจกรรมลงเป็นต้น 

5. กรณีเลือกใช้ แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยงเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเงื่อนไขการ
ด าเนินงานและถ้าถ่ายโอนให้ผู้ อ่ืนด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าในการรองรับความเสี่ยง
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มากกว่าเช่นการท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันการจ้างบุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทน 

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  
การน ากลยุทธ์  มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติภายในแต่ละส่วนงานของกองทุนฯ

โดยมุ่งเน้นให้กองทุนฯสามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งการก าหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน  โครงการ/กิจกรรมอย่างไรก็ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ทางเลือกหรือ
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลักคือ 

5.1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับ
ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่
ด าเนินการใดๆแต่หากกองทุนฯเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ กองทุนฯ 
จ าเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  

5.2. การลด/ควบคุม (Treat, Reduction) หมายถึงเป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่กองทุนฯ ยอมรับได้เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน  
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

5.3. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการท า
ประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันการจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

5.4. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid)คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงานโดยมีวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือ
กิจกรรมลงเป็นต้น 

โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของส่วนงานนั้นๆ  ซึ่งบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกควบคุมอย่างเดียวแต่
สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง  หรือบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธี
รวมกัน เพ่ือควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว 

ดังนั้น เมื่อกองทุนฯ ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการ
ประเมินการควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพ่ือการ
ตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  โดยพิจารณาจาก  
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(1) การยอมรับความเสี่ยง หรือการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้   

(2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการ
ควบคุมกับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่า
หรือไม่   

(3) กรณีที่หน่วยงาน/ส่วนงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้
ก าหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 

(4) ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อนที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าว
ข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกองทุนฯให้น ามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 
(ดังตัวอย่างแสดงตามตารางที่ 1) 

การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 
การสื่อสารเพ่ือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความ

เสี่ยงต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆลงได้ปัจจัยส าคัญคือผู้บริหารต้องมี
ส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถ
สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานและกระบวนการท างาน
ต่างๆในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในกองทุนฯได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพกองทุนฯจึงต้องก าหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การในแต่
ละปีโดยมีตัวอย่างแนวทาง/ช่องทางการด าเนินการดังนี้ 
 

ล าดับที ่ แนวทาง/ช่องทาง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ภายใน 15 วันหลังจาก 

แผนฯได้รับความเห็นชอบ 
 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล และ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2. น า File แผนบริหารความเสี่ยงลงเว็บไซต์ ภายใน 15 วันหลังจาก 
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

3. การประชุมภายในกองทุนฯเพื่อผลักดันให้การ
บริหารความเสี่ยงภายในกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ภายใน 3 เดือนหลังจาก 
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

4. ช่องทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
ตารางที่ 9แนวทางการสื่อสารเพื่อบรหิารความเส่ียงทั่วทั้งองค์การในแต่ละปี 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้อ านวยการกองทุนฯพิจารณาเลือกแนวทาง/ช่องทางที่
เหมาะสมในแต่ละปีและมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทาง/วิธีการท าการสื่อสาร
และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของกองทนุฯต่อไป 
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บทท่ี 5แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ
รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นกรอบบริหาร
ความเสี่ยงองค์การประจ าปีต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ขององค์การโดยการก าหนดความเสี่ยงระดับองค์การจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายการความเสี่ยงองค์กร 
การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณา

จากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์การตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงโดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์การจะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การของกองทุนฯได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์การไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขัน
ที่เปลี่ยนแปลง 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (OperationRisk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงาน
ภายในองค์การซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากรกระบวนการท างานโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการทุจริต
ภายในองค์การ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
การเงินต่อองค์การ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่กากับดูแลองค์การ 
  



 

 
คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2560 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

29 
 

 

การระบุความเสีย่งระดับองค์กร 
หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว  หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัด

ระดับ  โอกาส และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดปัจจัย
เสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  และประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณา
ใช้ประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน สามารถน ามาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญทั่วทั้งองค์การ ดังนี้ 

 

1. การประเมินระดับของผลกระทบ 

การประเมินระดับผลกระทบเรื่องบุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 

ระดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 

1 (น้อยมาก) บุคลากรเดิม/ที่รับมาใหม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานเองได้ 
2 (น้อย) บุคลากรเดิม/ใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพหลังจากเข้ารับการอบรม และปฏิบัติงานได้ 
3 (ปานกลาง) บุคลากรเดิม/ใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
4 (สูง) บุคลากรเดิม/ใหม่เข้าปฏิบัติงานได้ แต่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานภาพรวม 
5 (สูงมาก) บุคลากรเดิม/ที่รับมาใหม่ไม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ 

ตารางที่ 10 การประเมินระดับผลกระทบเรื่องบุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 

การประเมินระดับผลกระทบเรื่องการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ระดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 

1 (น้อยมาก) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จ 
2 (น้อย) การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนแต่การด าเนินงานแล้วเสร็จ 
3 (ปานกลาง) การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อกระบวรการท างานภายในขององค์กร 
4 (สูง) การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อผลกระทบทางการเงินของ กทบ. 
5 (สูงมาก) การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อช่ือเสียงของ กทบ. 

ตารางที่ 11 การประเมินระดับผลกระทบเรื่องการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

การประเมินระดับผลกระทบเรื่องระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/
ผิดพลาด 

ระดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 

1 (น้อยมาก) สามารถด าเนินงานได้อย่างปกติ 
2 (น้อย) การด าเนินงานผิดพลาดและสามารแก้ไขได้โดยบุคลากรภายใน กบท. 
3 (ปานกลาง) ไม่สามารถด าเนินงานได้ในด้านติดตามผลการด าเนินงาน 
4 (สูง) ไม่สามารถด าเนินงานได้เฉพาะด้านการเงิน 
5 (สูงมาก) ไม่สามารรถด าเนินงานได้ครบทุกการด าเนินงาน 
ตารางที่ 12 การประเมินระดับผลกระทบเรื่องการประเมินระดับผลกระทบเร่ืองระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/ผิดพลาด 

การประเมินระดับผลกระทบงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ 

ระดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 

1 (น้อยมาก) สามารถเบิกจ่ายไดต้ามแผนเบิกจา่ย/ปฏิบตัิการ/การด าเนินงาน 
2 (น้อย) มีการเบิกจา่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 
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ระดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 

3 (ปานกลาง) มีการเบิกจา่ยระหว่างร้อยละ 30 - 90 ของแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 
4 (สูง) มีการเบิกจา่ยน้อยกว่าร้อยละ 30 ของแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 
5 (สูงมาก) ไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่าย/ปฏิบัติการ/การด าเนินงาน 

ตารางที่ 13 การประเมินระดับผลกระทบเรื่องการประเมินระดับผลกระทบงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ 
 

2. การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 

การประเมินระดับของโอกาสที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
ระดับความเสี่ยง โอกาสและความเป็นไปได้ 

1 (น้อยมาก) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 ของแผนการด าเนินงาน 
2 (น้อย) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนการด าเนินงาน 
3 (ปานกลาง) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการด าเนินงาน 
4 (สูง) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนการด าเนินงาน 
5 (สูงมาก) การด าเนินงานเป็นไปตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการด าเนินงาน หรือไม่มี

การด าเนินงาน 
ตารางที่ 14 การประเมินระดับของโอกาสที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

การประเมินระดับของโอกาสของบุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 
ระดับความเสี่ยง โอกาสและความเป็นไปได้ 

1 (น้อยมาก) บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 
2 (น้อย) บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90-99 ของบุคลากรทั้งหมด 
3 (ปานกลาง) บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80-89ของบุคลากรทั้งหมด 
4 (สูง) บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 70-79 ของบุคลากรทั้งหมด 
5 (สูงมาก) บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานน้อยกว่า ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด 

ตารางที่ 15 การประเมินระดับของโอกาสของบุคลากรไม่มีศักยภาพและไม่ตรงสายงาน 

การประเมินระดับของโอกาสที่ระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/
ผิดพลาด 

ระดับความเสี่ยง โอกาสและความเป็นไปได้ 
1 (น้อยมาก) ไม่เกิดขึ้นเลย 
2 (น้อย) ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ย 1 ระบบต่อปี 
3 (ปานกลาง) ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ย 2 ระบบต่อปี 
4 (สูง) ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ย 3 ระบบต่อปี 
5 (สูงมาก) ระบบงานสารสนเทศมีความผิดพลาดเฉลี่ยมากกว่า 3 ระบบต่อปี 

ตารางที่ 16 การประเมินระดับของโอกาสที่ระบบงานด้านสารสนเทศไม่ตอบสนอง/ผิดพลาด 

การประเมินระดับของโอกาสที่งบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ 
และความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ 

ระดับความเสี่ยง โอกาสและความเป็นไปได้ 
1 (น้อยมาก) ไม่เกิดขึ้นเลย 
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ระดับความเสี่ยง โอกาสและความเป็นไปได้ 
2 (น้อย) ทุกป ี
3 (ปานกลาง) ทุกครึ่งป ี
4 (สูง) ทุกไตรมาศ 
5 (สูงมาก) ทุกเดือน 

ตารางที่ 17 การประเมินระดับของโอกาสที่งบประมาณไม่สามารถเบิกจา่ยเป็นไปตามกรอบ และความไม่ชัดเจนของกฎหมาย 
ข้อบังคับ และกฎระเบียบ 

 
 

การประเมินความเสี่ยงกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

ประเภทความเสีย่ง ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับ (ระบุตัวเลข 1-25) ระดับความเสี่ยง (ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส  
(1-5) 

ผลกระทบ  
(1-5) 

ความเสี่ยง  
(1-25) 

ต่ า 
(1-3) 

ปานกลาง  
(4-9) 

สูง  
(10-16) 

สูงมาก 
 (17-25) 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์
(Strategic Risk) 

S1: การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองสู่ความยั่งยืน 

3 5 15     

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิงาน  

(Operation Risk) 

O1: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ให้มีขีดความสามารถสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

3 3 9     

O2: การบริหารจัดการสารสนเทศ 3 4 12     
ความเสี่ยงด้านการเงิน  

(Financial risk) 
F1: การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองสู่ความยั่งยืน (โครงการสร้าง
ผู้สอบบัญชี) 

3 4 12     

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ 
(Compliance risk) 

C1: การพัฒนาระบบขอ้มูลกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมืองให้เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน 

3 5 15     

ตารางที่ 18การประเมินความเส่ียงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์การข้างต้น น ามาจัดท า
เป็นแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์การ (Risk Profile) 
 

 
5    
 

     

 
4 
 

     

 
3 
 

   
 (O1) 

 
(F1) (O2) 

 
(C1) (S1) 

 
2 
 

     

 
1 
 

     

 
 
 

1 2 3 4 5 

รูปที่ 5 แผนภาพความเส่ียงระดับองค์การ (Risk Profile) ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

  
ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ

ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น 4 
ระดับโดยมีรายละเอียดระดับคะแนนต่อจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 
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ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง  

ความหมาย 
จ านวนประเด็น

ความเสี่ยงกองทุน 
สูงมาก 17-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

1. ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือพอยอมรับได้ในทันที 

2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
ล าดับแรก 

0 

สูง 10-16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
1. ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ

พอยอมรับได ้
2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

4 

ปานกลาง 4-9 ระดับท่ีพอยอมรับได้ 
1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ย

ไปยังระดับที่ยอมรบัได ้
2. ต้องก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบต้องตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 

1 

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

0 

รวม 5 
ตารางที่ 19 สรุประดับความเส่ียงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
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การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 

การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
S1 การพัฒนา

กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
สู่ความยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถาบัน
การเงินชุมชนเพื่อสร้างเสรมิ
ประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์ และการจัดท าแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบัน
การเงินชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
2,962,500 บาท 

 

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

การพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพในการ
คิด และวิเคราะห์ 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ 
กทบ. เนื่องจาก
วัตถปุระสงค์ของ 
กทบ. มีเป้าหมายใน
การจัดสรรเงินให้แก่
กองทุนฯ ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องมีทักษะใน
การคิดและวิเคราะห์ 
เพื่อประเมิน
สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานแตล่ะ
โครงการ 

 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

O1 การพัฒนา
ศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีขีด
ความสามารถสู่
ความเป็นมือ
อาชีพ 

1. การฝึกอบรมบุคลากร
ของสถาบันการเรยีนรู ้

2. การสนับสนุนศักยภาพ
สถาบันการเรียนรู้ 

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

2. ระยะเวลาใน
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ทรัพยากร
บุคคลสูค่วาม
เป็นมืออาชีพ 

3. ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม  

1. บุคลากรของ 
กทบ. มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มสูงขึ้น 

2. ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของ 
กทบ. เพ่ิมสูงขึ้น 

 

การฝึกอบรมบุคลากร 
เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
ศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
บุคลากร มคีวาม
จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บุคลากร
ภายใน กทบ. 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 
O2 การบริหาร

จัดการ
สารสนเทศ 

1. แผนงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
กองทุนหมู่บ้านฯ 
1.1. การประเมิน

ศักยภาพกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง ปี 2558 

1.2. การจัดท า
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/โครงการ
สารสนเทศ ปี 2559 
– 2561 

1.3. การจัดท าระบบ
ธุรกรรมการเงินและ
บัญชี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

1.4. การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
รายงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

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

2. ระยะเวลาใน
การรวบรวม
ข้อมูล และ
ทบทวนแผน
แม่บท
สารสนเทศ 

1. ผู้บริหารรับทราบ
ถึงความพร้อมใช้
งานและความ
ต้องการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนอง
การด าเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพ
ของ กทบ. 

2. น าข้อเสียและ
ความไม่พร้อม
ของระบบ
สารสนเทศไป
ปรับปรุง 

3. สามารถวางแผน
และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องต่อ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการ
สารสนเทศ เป็น
กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเข้ามา
ช่วยเหลอการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น 
กทบ. จึงต้องศึกษา
ความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ กทบ. รวมทั้ง 
แผนการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรในดา้น
สารสนเทศควบคู่กัน 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

F1 การพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
สู่ความยั่งยืน 
(โครงการสร้าง
ผู้สอบบญัชี) 

1. จัดท าหลักสูตร  และ
แผนปฏิบัติการโครงการ 

2. ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส อ บ 
คัดเลือก และติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 

3. เ ส น อ ร า ย ช่ื อ ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ
รับรองผู้ตรวจสอบบัญชี
กองทุน 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม 

2. ค่าตอบแทน
ของผู้
ตรวจสอบ
บัญชีของ 
กทบ. 

1. คณะท างานและ
ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์และ
การวางแผนได้
อย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อ
ตอบสนองการ
ด าเนินงานในก้าน
การปฏิบัติการ
ตามแผนงาน
โครงการ 

2. มีบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถตรง

การปฏิบัติงานด้าน
การวิเคราะห์ การ
วางแผน และการ
ควบคุมการด าเนิน
กิจกรรมทางการเงิน
เป็นกิจกรรม ท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อ
การด าเนินงาน
ภาพรวมของ กทบ. 
ดังนั้น การจัดอบรม
หลักสตูรดา้น
แผนงานโครงการจึง
เป็นการพัฒนา 
ทักษะและ
ความสามารถของ
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การจัดการความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดแผนงาน 

การจัดการความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ การเปรียบเทียบ การพิจารณา

แผนงาน 
ตามวัตถุประสงค์
ของงาน 

3. มีผู้ตรวจสอบ
บัญชีท่ีมีศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
การด าเนินงานโดย
ภาพรวมของ กทบ. 
สามารถด าเนินไปได้
ตามแผนงาน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

C1 การพัฒนาระบบ
ข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้
เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ออกระเบียบ/แนวทาง

ปฏิบัติ และช้ีแจงการ
ด าเนินงาน 

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

4. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ก อ ง ทุ น
หมู่บ้าน 

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

2. ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ประชุม 

1. ความชัดเจนของ
กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

2. ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทาง
เดียวกัน 

 

กฎระเบียบ แนว
ทางการปฏิบัติ และ
มาตรฐานการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
มีความจ าเป็นให้
ผู้ปฏิบัติงานนทุก
ระดับ และทุกคนรับรู้ 
เพื่อให้การด าเนินงาน
ของ กทบ. เป็นไป
ในทางทางและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

 

ตารางที่ 20 การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเส่ียง และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 
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Residual Risk 
 

จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของแผนบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถคาดการณ์ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าคงเหลือ
หลังจากด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 
 

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

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ทางเลือก (ใส่เครื่องหมาย √) 
กิจกรรม 

จัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ การ

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

การถ่าย  
โอนความ

เสี่ยง 

การควบ  
คุมความ

เสี่ยง 

การยอม 
รับความ

เสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
S1: การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สู่ความยั่งยืน 
    การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบัน

การเงินชุมชนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์ และการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนาสถาบันการเงินชุมชน 

สทบ. 

 โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 
(5) 

         

สูง (4)          

ปาน
กลาง (3) 

       

น้อย (2) (O1) 
(O2), (F1), 

(C1) 
      

น้อยมาก 
(1) 

 (S1)       

รูปที่ 6 Residual Risk Profile ของระดับความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท าแผนบริหารความเส่ียง 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ทางเลือก (ใส่เครื่องหมาย √) 
กิจกรรม 

จัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ การ

หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

การถ่าย  
โอนความ

เสี่ยง 

การควบ  
คุมความ

เสี่ยง 

การยอม 
รับความ

เสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
O1: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มี

ขีดความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ 
    1. การฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้ 

2. การสนับสนุนศักยภาพสถาบันการเรียนรู้ 
สผบ. 

O2: การบริหารจัดการสารสนเทศ     1. แผนงานพัฒนาระบบฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศกองทุนหมู่บ้านฯ 
1.1. การประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บา้น

และชุมชนเมือง ปี 2558 
1.2. การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงาน/

โครงการสารสนเทศ ปี 2559 – 
2561 

1.3. การจัดท าระบบธุรกรรมการเงินและ
บัญชี กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

1.4. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

ฝจส. 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) 
F1: การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สู่ความยั่งยืน (โครงการสร้างผู้สอบบัญช)ี 
    1. จัดท าหลักสูตร และแผนปฏิบัติการโครงการ 

2. ด าเนินการจัดสอบ คัดเลือก และติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 

3. เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อรับรองผู้
ตรวจสอบบัญชกีองทุน 

ฝงบ. 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risk) 
C1: การพัฒนาระบบข้อมูลกองทุนหมู่บา้น

และชุมชนเมืองให้เป็นปัจจุบัน ครบถว้น 
    1. จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน 

2. จัดประชุมร่วมกับผู้เกีย่วข้อง 
3. รายงานผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

ฝปค. ฝจส. ฝงบ. 

ตารางที่ 21 แผนงานการบรหิารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ  เป้าหมายการด าเนินงาน: ปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัย สามารลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลดลงได้ทั้ง 2 อย่าง 
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การท ารายงาน การประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์  ประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงว่ามี

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่  ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากผู้บริหาร  โดยหลังจากส่วนงานภายในกองทุนฯทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน า
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและหรือสูงมาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยกองทุนฯ 
จะต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงการ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครบทุกไตรมาส  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงปัจจุบนั ระดับ
ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลและประโยชน ์ ความเสี่ยงที่คาดว่า
คงเหลือ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

              

ตารางที่ 22 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชนก์องทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงปัจจุบนั ระดับ
ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
L I L×I เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ตารางที่ 23 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเส่ียงกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงปัจจุบนั แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ผลการด าเนินงาน และการ
ด าเนินงาน 

 

ความเสี่ยงหลัง
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

ปัญหาและอุปสรรค/

ต าแนะน า 
ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I L I L×I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

ตารางที่ 24 แบบฟอร์มการประเมินผลการบริหารความเส่ียงกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 


