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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และเป็นเครื่องมือ
ที่น ามาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนในการด 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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บทท่ี 1 แนวคิดการบรหิารความเสี่ยง 
 

 
หลักการและเหตุผล 

 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นองค์การที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้กองทุนฯ 
สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีการก ากับ
ดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์การ ทั้งในแง่ของการบริหารงานและบริหาร
งบประมาณ  จึงมีนโยบายน าระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบภายในมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2560 ระหว่าง กระทรวงการคลัง กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้
ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานในด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียนและส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอีกด้วย  

ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส 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 าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต ิตามตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560 

การวัดระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมส าหรับระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2560 จะต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยยึดกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO 
(COSO ERM Integrated Framework) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ และ
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework 

ที่มา : กรอบการบรหิารความเสีย่งขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The 
Treadway Commission, 2547 
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โดยองค์ประกอบที่ด ีประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 

เป็นการพิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารของ
องค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

เป็นการพิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฎผ่าน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
เป็นการพิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณา

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการ
พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน ทั้งนี้ใน
การพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของทุนหมุนเวียนให้
ครบถ้วนตามหลักของ COSO ERM  ที่ได้มีการระบุความเสี่ยงใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) 
ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk: O)  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) และ 4) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) โดยความเสี่ยงทางการเงิน 
อาจประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยงด้านการช าระหนี้
ของลูกค้า และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น หรือความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน อาจ
ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านบุคลากร  ความเสี่ยงด้านระบบงาน และความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์การ (Risk Assessment) 
เป็นการพิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของ

ปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร 
รวมทั้งการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง โดยการระบุถึง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสียหาย = ระดับ
ของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่จะ
บริหารจัดการจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการพิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุก

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการ
จัดการ  
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6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
เป็นการพิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดย

ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
เป็นการพิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับการสนุนการติดตามการด าเนิน

กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (Monitoring) 
เป็นการพิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-

Assessment : CSA) 

 
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์การจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ว่าการด าเนินการต่างๆ ขององค์การจะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากการ
บริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความ
เสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าหรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์การอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์การที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าใน
ขณะที่องค์การอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน าแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นองค์การเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมา
โดยยากที่จะแก้ไข  ดังนั้น การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการท างานจะ
ช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและปัญหาทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์การเป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคน
ในองค์การ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการกิจกรรมขององค์การซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการ
ด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์การดังนั้น องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงาน
บนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การ
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ควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ดังนั้น การด าเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่งขึ้นและท าให้องค์การสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์การเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่
ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหาร
ความเสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์การมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลัก
ขององค์การและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การได้
อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์การเช่น
วัฒนธรรมโครงสร้างองค์การและบุคลากรเป็นต้นและจากปัจจัยภายนอกองค์การเช่น
การเมืองสภาวะเศรษฐกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น 

3) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานขององค์การ โดยการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆเช่นการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและ
สามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์การ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

4) ช่วยให้การพัฒนาองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ท าให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์การมีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของ
องค์การและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเช่นการใช้
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ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่าง
กันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกันเป็นต้น 

 
 
ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย 
(Target) ขององค์การ ทั้งในด้านกลยุทธ์การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้  โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact)  ที่ ได้ รั บและโอกาสที่ จะ เกิด  (Likelihood)  ของ เหตุการณ์  (ส านั กงาน
คณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ , มปท . , p.37 ; Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.2) 

โดยทั่วไปการด าเนินงานใดๆย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆที่จะน าองค์การ
ไปสู่เป้าหมายเช่นการวางกลยุทธ์และแผนงานการตัดสินใจของผู้บริหารการบริหาร
งบประมาณการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นต้น 

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่
จะท าให้เกิดความเสี่ยง 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
หรือนโยบาย 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะ
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง  โดยความเสี่ยง ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบส าคัญ (Ayyub, 
2003) คือ (1) โอกาส (Opportunity) หรือความเป็นไปได้ (Possibility/Likelihood)  (2) 
ผลกระทบ (Impact) โดยโอกาส หมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน  ซึ่งหากเกิดขึ้นจะ
มีผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์การ โดยผลกระทบเป็นผลจาก
เหตุการณ์ อาจมีหลายประการที่เกิดขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียว 
ทั้งนี้ผลกระทบของเหตุการณ์อาจเป็นทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบต่อวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องและ
อาจอยู่ในรูปทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็ได้โดยมีระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ระดับของความเสี่ยงเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ  (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.2)  
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สูตรการหาระดับความเสี่ยงค านวณได้จาก 
 
 

 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหนเมื่อใดและเกิดข้ึนได้อย่างไรและ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่น ามาวิเคราะห์
เป็นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

1) ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงใน
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการ
ปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความ

เสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

4. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง และความเสี่ยงต่ า  

5. ประเภทของความเสี่ยง 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง

กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์การซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเรื่อง

ระดับความเสี่ยง  = ระดับโอกาส  x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
                             หรือ D = L x I 
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สภาพแวดล้อมขององค์การนโยบายของผู้บริหารปริมาณเงินทุนที่มีอยู่หรือ
งบประมาณที่ได้รับความเสี่ยงทางด้านนี้หรืออาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและ
ด าเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง เช่นความเสี่ยงของการเสียอ านาจ
ควบคุมการขาดระบบควบคุมความเสี่ยงเกิดจากการเมืองชื่อเสียงและความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้น 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวันหรือการด าเนินงานปกติที่
องค์การต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้เช่นความ
เสี่ยงด้านระบบงาน ซึ่งการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือความ
เสี่ยงด้านบุคลากร โดยบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์การให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลโดยผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเช่น
ข้อบั งคับ เกี่ ยวกับรายงานทางการ เงินของหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องได้ แก่
กรมบัญชีกลางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส านักงบประมาณรวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณไม่เหมาะสมเป็นต้นหรือความเสี่ยงด้านความสามารถในการท าก าไร 
ความเสี่ยงด้านการช าระหนี้ของลูกหนี้ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

4) ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติ ตามกฎระเบี ยบและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อง 
(Compliance Risk: C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบ
การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการป้องกันข้อมูลรวมถึง
ประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานองค์การหรือความเสี่ยงที่
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้หรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนดและอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นเนื่องจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจาก
ด้านต่างๆ แล้วส่วนราชการต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือก
มานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม  ด้านการด าเนินการ 
อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส  ด้านการเงิน อาจมีความ
เสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ  ด้านกฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อ
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เรื่องนิติธรรมและความเสมอภาคโดยความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) 10 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554, 
หน้า 101-104) ประกอบด้วย 
(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชน สร้างกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน การ
จัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนจนยกเลิกภารกิจที่
ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบ
ค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อถือได้
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วม
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ในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

(7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการปฏิบัติงานควรมีการ
มอบอ านาจ และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ าย
บทบาทและภารกิจให้ภาคส่วนอื่นๆ 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการ
แบ่งแยก ด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อ
ทางศาสนา  การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโอกาส
ความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล ผู้ด้วยโอกาส
ในสังคม 

(10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้อง
มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่
มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์การ
ยอมรับได ้ 
7. การจัดการความเสี่ยง (Risk Tolerance) 

หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเกตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ ซึ่งการ
จัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.10; ประเสริฐอัคร
ประถมพงศ์และคณะ, 2547, หน้า 10 -11) ดังนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance: Accept, / Take) หมายถึง การที่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ต้องการและสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง แต่การ
เลือกบริหารจัดการด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 
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2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction: Control, / Treat) หมายถึง
การปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดท ามาตรฐานการควบคุม 
(Risk Based Internal Control) การจัดอบรมพนักงาน หรือการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือการยกเลิกความเสี่ยง (Risk Avoidance: Avoid, 
/Terminate) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก องค์การไม่
สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการ
ด าเนินงาน โดยต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานหรือกิจกรรม
ลง เป็นต้น 

4) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing: Share, / Transfer) 
หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงเช่นการจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน 
(Outsource) 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
หมายถึง การติดตามและประเมินความเสี่ยงที่องค์กรได้จัดการเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้

เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ องค์การจะต้องีการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน
ตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้คง
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอ
เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือดู
ว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่  

9. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management) 
หมายถึง กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนใน

องค์การ เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการออกแบบ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบขององค์การ 
และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้  เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว้  (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2547, p.4) 
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บทท่ี 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 
แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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 าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง

และสูงมาก 
1.8 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
1.9 การสื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของ

กองทุนฯรับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได ้
1.10 การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
1.11 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

กองทุนฯ 
1.12 รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
1.13 ข้อดีข้อเสียปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

กองทุนฯ 
1.14 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 

ระยะที่ 2 การท าให้เป็นผลส าเร็จ  
2.1 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ ของปีงบประมาณ 
2.2 การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
2.3 การผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
2.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงกองทุนฯ 
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วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
สทบ. 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้าน

ต่างๆที่อาจมีผลกระทบกับการด าเนินงานวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วพิจารณาหา
แนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

5. เพ่ือให้กองทุนฯสามารถลดมูลเหตุของโอกาสอาจเกิดความเสียหายและลดขนาดของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได ้

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

 
 
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. สามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมิน
ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. ผู้บริหารและบุคลากรของ สทบ. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการ
บริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรของ สทบ. และกระบวนการด าเนินงานภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์การ 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สทบ.  

โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ได้ระบุถึงส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการติดตามงานการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซ่ึง สทบ. ได้ก าหนดให้
มีส่วนงานและผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การทั้งระดับ
นโยบายและระดับผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย 

 
 
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การให้
เพียงพอเหมาะสม  
2. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแล
ให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team: RMT) 
องค์ประกอบของคณะท างานจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

1) ผู้อ านวยการ สทบ. เป็นประธานคณะท างาน 
2) รองผู้อ านวยการ สทบ. กลุ่มบริหาร เป็นรองประธานคณะท างาน 
3) รองผู้อ านวยการ สทบ. กลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ เป็นรองประธานคณะท างาน 
4) ผู้อ านวยการส านักงานผู้บริหาร เป็นคณะท างาน 
5) ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ เป็นคณะท างาน 
6) ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน เป็นคณะท างาน 
7) ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นคณะท างาน 
8) ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ เป็นคณะท างาน 
9) ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1) พิจารณาขอบเขตการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายใน สทบ. 
2) พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง

ความเสียหาย (ท้ังเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมาย ของ สทบ. 

3) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณได้แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ สทบ. 
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4) ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอ
ต่อผู้อ านวยการ สทบ.  

5) สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ได้อย่างชัดเจน และก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อผู้อ านวยการ สทบ. 

 

4. ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ านวยการ) 
ท าหน้าทีใ่ห้นโยบาย ติดตาม และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

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

หน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

6. บุคลากรในหน่วยงาน 
ท าหน้าที่ ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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รูปภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. 

 
  

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

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

ผู้อ านวยการ สทบ. 

รองผู้อ านวยการ สทบ. 
กลุ่มบริหาร 

รองผู้อ านวยการ สทบ. 
กลุ่มงานนโยบายและปฏบิัติการ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้อ านวยการส านักงานผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการฝ่าย
จัดการความรู้และ

สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
กฎหมายและงาน

ทะเบียน 

ผู้อ านวยการฝ่าย
อ านวยการ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงินและบัญช ี

ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการและ

เครือข่ายสัมพันธ ์

ผู้อ านวยการฝ่าย
ประชารัฐ 



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

17 
 

 

รูปภาพที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร 
ในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 
  

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
(Risk Management Team: RMT) 

พิจำรณำวำงกรอบและ
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง 

 
เสนอแนะแนวทำงกำรจัด 
ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะท ำงำนด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

Risk Owner 
(หัวหน้ำส ำนักงำน/    
ส่วนงำน/บุคลำกรแต่
ละส่วนงำน) 
 

คณะท ำงำนด้ำน    
บริหำรควำมเสี่ยง     
(Risk Management   
Team : RMT) 
 

คณะกรรมกำร 
ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ ำ น แ ล ะ 
ชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 

 

ติดตำม/เฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
ประสำนงำน/ให้ค ำแนะน ำกับส่วนงำน

ต่ำงๆ ภำยในกองทุน 

 

ประเมินและจัดท ำควำมเสี่ยงระดับ
กระบวนกำร/กิจกรรม 

 
 

1) รวบรวมจัดท ำควำมเสี่ยงระดับ
องค์กำร 

2) น ำเสนอควำมเสี่ยงระดับองค์กำร 
เพื่อขออนุมัติ 

 

ทรำบควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ / 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

พิจำรณำและอนุมัติ 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ติดตำมผล/ให้ข้อเสนอแนะผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
(รำยไตรมำส) 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

 

รวบรวม/สอบทำน/
กลั่นกรองแผนบรหิำร

ควำมเสี่ยง 

1) ด ำเนินกำรตำมแผนฯ/ปรับแผนฯ 

2) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ประเมินผล

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

1) พิจำรณำ/ให้ควำมเห็นผลกำร
ติดตำม/ประเมินผลกำรบริหำรควำม
เสี่ยง   

2) ส่งเสริม/ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน/
กำรติดตำม/ประเมินผล 

 

จัดท ำแผน 
บริหำรควำมเสี่ยง 

 

ตรวจสอบ/กลั่นกรองผล
กำรติดตำม/ประเมินผล 

 

 
ทรำบ/ให้ควำมเห็นกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง (รำยไตรมำส) 

(รำยไตรมำส) 

(รำยไตรมำส) 

 

 

1) พิจำรณำและอนุมัติควำม
เสี่ยงระดับองค์กำร 

2) จัดให้มีนโยบำยบริหำร
ควำมเสี่ยง 



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

18 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. 

เพ่ือให้ สทบ. มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จึง
ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1.1 ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ
ปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานใน สทบ. 

1.2 การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานใน สทบ. ทั้งที่มีสาเหตุ
จากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.3 ให้ทุกหน่วยงานใน สทบ. รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ
บ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง 

1.4 ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์การ 

1.5 ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
1.6 ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์การและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
1.7 ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอ 
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บทท่ี 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัด

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

 

 
รูปภาพที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สทบ.  

 

การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร  

 
 
 

7.
กา

รติ
ดต

าม
ผล

 

แล
ะท

บท
วน

 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

2. การระบุเหตุการณ์ 

3. การประเมินความเสี่ยง 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

6.
 ก

าร
รา

ยง
าน

 

5.การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
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การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจะมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การและระดับหน่วยงานที่เคย/อาจะเกิดขึ้น
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การประมวลสรุปผลจากปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด จากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินผล และทบทวนปัจจัยเสี่ยงของ
ปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

 

ประเด็นปัจจัยเสี่ยง/ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 
Risk: S) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

ด้านการเงิน 
(Financial 

Risk) 

ด้านการปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กฎหมาย 
(Compliance 

Risk) 
RF1 : กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้ 
S1    

RF2 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของ สทบ. ได้อย่างสะดวก 

 O1  C1 

RF3 : ไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

 O2 F1  

RF4 : กองทุนหมู่บ้านฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายไม่
เพียงพอ 

 O3   

RF5 : กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ได้รับเงินจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านฯ 

S2  F2  

RF6 : กฎหมายและกฎระเบียบไม่สอดคล้องต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

   C2 

RF7 : กองทุนหมู่บ้านฯ ในระดับ C และ D ไม่
สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานที่ สทบ. 
ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

S3 O4 F3 C3 

ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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โดยปัจจัยเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด 7 ปัจจัยเสี่ยง โดยสามารถ
แบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้ 1. ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง  2. ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) จ านวน 4 ปัจจัย
เสี่ยง  3. ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง และ 4. ปัจจัยเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Risk: C) จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น
แล้ว 

 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Impact) จะต้องก าหนด
เกณฑ์ของแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. ขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในองค์การ และดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และ/หรือผู้บริหารของ สทบ. โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะ
เหมาะกับองค์การที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่ างพอเพียง
ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจน
ได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความ
เสี่ยงซึ่งคณะกรรมการฯ และ/หรือผู้บริหาร สทบ. ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึง
โอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ สทบ. ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
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1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับดังนี้ 
 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถพัฒนาเองของกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ (L1) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ต่อประเด็น 

2 น้อย มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
หรือต่อประเด็น 

3 ปานกลาง มีความพยายามแก้ปัญหา มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่เฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
หรือต่อประเด็น 

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

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

ตารางที่ 2 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ซึ่งไมส่ามารถพัฒนาตนเองของกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที ่
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โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ.  
ได้อย่างสะดวก (L2) 

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

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ซึ่งกองทุนหมุ่บ้านฯ ในพื้นทีไ่มส่ามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้อย่างสะดวก 
 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ  
และภาคีเครือข่าย (L3) 

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

ตารางที่ 4 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และภาคีเครอืข่าย 
 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อุปสรรคในการด าเนินงานของ สทบ. (L4) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

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

ตารางที่ 5 โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์อุปสรรคในการด าเนินงานของ สทบ. 
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2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับดังนี้ 

2.1) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้ (I1) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้ทั้งหมด 
2 น้อย กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา 

3 ปานกลาง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้ระหว่างร้อยละ 25 -75 ของจ านวนทั้งหมดที่
ได้รับการพัฒนา 

4 สูง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา 

5 สูงมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้วไม่สามารถจัดตั้งเป็น
สถาบันการเงินุมชนได้ 

ตารางที่ 6 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได ้

 
2.2) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 

สทบ. ได้อย่างสะดวก (I2) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้ทุกรูปแบบ โดยมีความสะดวกสบาย 

ในการเข้าถึงข้อมูล 
2 น้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผ่านภาคีเครือข่าย หนังสือ วารสาร สื่อ

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

ตารางที่ 7 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ได้อย่างสะดวก 
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2.3) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีไม่มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านฯ (I3) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท 
2 น้อย สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท ยกเว้นฐานข้อมูลของกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 
3 ปานกลาง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท ยกเว้นฐานข้อมูลลูกหนี้ 
4 สูง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท ยกเว้นฐานข้อมูลทางการเงิน 
5 สูงมาก สทบ. ไม่มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

ทุกประเภท 
ตารางที่ 8 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีไมม่ีฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

 
2.4) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รับการสนับสนุนจาก

คณะอนุกรรมการฯ และภาคีเครือข่ายไม่เพียงพอ (I4) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด

และมีความถูกต้องเรียบร้อยสทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกประเภท 

2 น้อย สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 
75 จากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 

3 ปานกลาง สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 
50 จากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 

4 สูง สทบ. ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ ร้อยละ 
25 จากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด 

5 สูงมาก สทบ. ไม่ได้รับรายงานตามบทบาทหน้าที่จากคณะอนุกรรมการฯ 
ตารางที่ 9 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รบัการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการฯ และภาคี

เครือข่ายไม่เพียงพอ 
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2.5) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่ได้รับเงินจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ (I5) 

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

ตารางที่ 10 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บา้นฯ ในพ้ืนท่ีได้รับเงินจดัสรรไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

 
2.6) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกฎหมายและกฎระเบียบไม่สอดคล้องต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน (I6) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 
2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค์ 
4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 
ตารางที ่11 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกฎหมายและกฎระเบียบไมส่อดคล้องต่อสถานการณ์ปจัจุบัน 

 

2.7) การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมูบ่้านฯ ในระดับ C และ D ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน (I7) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 
2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค์ 
4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 
ตารางที่ 12 การประเมินระดับผลกระทบ กรณีกองทุนหมู่บา้นฯ ในระดับ C และ D ไม่สามารถปฏบิัตงิานๆตาม

มาตรฐานที่ สทบ. ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
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3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับน้อย 

 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) 

     

รูปภาพที่ 5 เกณฑม์าตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

 
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่
ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง 
= โอกาสในการเกิด เหตุการณ์ต่างๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile 
แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 
(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนนยอมรับ

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

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9 – 15 คะแนนมีแผนลด

ความเสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน

มีแผนลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (    ) 



 

คู่มือการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

28 
 

2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าปัจจัยเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส 

(Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนลัจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่
มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

โดยผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ ของแต่ละงาน ควรเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และ
มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ส าหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละ
คนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วน าคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื่อในแต่ละส่วนงานภายใน สทบ. พิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และ

ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  ให้น าผลที่ ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อ  สทบ. 
หรือส่วนงานภายใน สทบ. ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

4. การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ

กองทุนฯเพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางต่ าและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก
และสูงมาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ดังนั้นจึงสามารถก าหนดระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงได้ตามแผนภูมิความ
เสี่ยง (Risk Profile) ได้ดังนี้รูปภาพข้างล่างนี้ 
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 โอกาส 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5)    O3 O2 , F1  

สูง (4)    S1   

ปานกลาง (3)   
S3 , O4  
F3 , C3  

   

น้อย (2)     O1 , C1  

น้อยมาก (1) C2 S2 , F2    

รูปภาพที่ 6 แผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กรของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

การประเมินมาตรการการควบคุม 

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

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

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้าง
องค์การ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
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2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การ
ตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแกผู้มีผลงานดี เป็น
ต้น 
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ า
อีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความ
เสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

 
 

 

การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 

1. กรณีเลือกใช้ แนวทางการยอมรับความเสี่ยงให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันและประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการ
ควบคุมความเสี่ยงด้วย 
2. กรณีเลือกใช้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงในกรณีท่ีมีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยพิจารณาว่าควรก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมหรือไม่ส าหรับ
กรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
3. กรณีเลือกใช้ แนวทางการลดความเสี่ยงในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรม
ในการควบคุมความเสี่ยงว่ายังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยใดและให้
ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญ 

ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้
พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมโดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าใน
การด าเนินการเป็นส าคัญด้วย 
4. กรณีเลือกใช้ แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่
ไม่สามารถยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการ
ด าเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่
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ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของ
งานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลงเป็นต้น 
5. กรณีเลือกใช้ แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยงเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอก
เงื่อนไขการด าเนินงานและถ้าถ่ายโอนให้ผู้อื่นด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าในการรองรับ
ความเสี่ยงมากกว่าเช่นการท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันการจ้าง
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทน 

 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติภายในแต่ละส่วนงานของ สทบ. โดย
มุ่งเน้นให้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท า
ได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละส่วนงาน โครงการ/กิจกรรมอย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่า
กับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้  4 
แนวทางหลักคือ 

1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่
รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่
ด าเนินการใดๆ แต่หาก สทบ. เลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการนี้ จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  

2. การลด/ควบคุม (Treat, Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ
ที ่สทบ. ยอมรับได้เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการท า
ประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันการจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

4. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงานโดยมีวิธีการจัดการ
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ความเสี่ยงในกลุ่มนี้เช่นการหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือ
กิจกรรมลง เป็นต้น 

โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของส่วนงานนั้นๆ ซึ่งบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถ
ควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือบางหน่วยงาน/ส่วนงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกัน เพ่ือ
ควบคมุความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว 

ดังนั้น เมื่อ สทบ. ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมิน
การควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก เพ่ือการตัดสินใจ
เลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก  

1) การยอมรับความเสี่ยง หรือการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้   

2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุม
กับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่า
หรือไม่   

3) กรณีที่หน่วยงาน/ส่วนงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้ก าหนด
วิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 

4) ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อนที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
ดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สทบ. ให้น ามาระบุการควบคุม
ในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย  
 
 

การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 

การสื่อสารเพ่ือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความ
เสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ปัจจัยส าคัญ คือ ผู้บริหารต้อง
มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถ
สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานและกระบวนการท างาน
ต่างๆ ในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน สทบ. ได้เป็นอย่างด ี
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ดังนั้นเ พ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ สทบ. จึงต้องก าหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การในแต่ละปี 
โดยมีตัวอย่างแนวทาง/ช่องทางการด าเนินการดังนี้ 

 
ล าดับที่ แนวทาง/ช่องทาง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของ 
สทบ. 

ภายใน 15 วันหลังจาก 
แผนฯได้รับความ

เห็นชอบ 

งานติดตามและ
ประเมินผล และ

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. น า File แผนบริหารความเสี่ยงลงเว็บไซต์ ภายใน 15 วันหลังจาก 
แผนฯได้รับความ

เห็นชอบ 
3. การประชุมภายใน สทบ. เพ่ือผลักดันให้

การบริหารความเสี่ยงภายใน สทบ. มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ภายใน 3 เดือนหลังจาก 
แผนฯได้รับความ

เห็นชอบ 
4. ช่องทางอ่ืนๆ (พิจารณาตามความ

เหมาะสม) 
 

ตารางที่ 13 แนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์การในแต่ละป ี

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้อ านวยการ สทบ. พิจารณาเลือกแนวทาง/ช่องทางที่

เหมาะสมในแต่ละปีและมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทาง/วิธีการท าการสื่อสาร
และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ต่อไป 



แผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ระดับ การจดัการ แผนบรหิาร ผู้รบัผิดชอบ

L I LxI ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง

ต้นทนุ ผลประโยชน์ สรปุ L I LxI

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ S1 กองทนุหมูบ่า้นฯ 3 4 12 สูง 1. โครงการจดัต้ังสถาบนัการเงิน ติดตามการด าเนนิงาน 1. ค่าใชจ้า่ยใน หลังเขา้รับการอบรม การพฒันาบคุลากร 3 3 9 ฝปค.

(Strategc Risk : S) ยังไมส่ามารถพฒันา ชมุชนกองทนุหมูบ่า้นฯ จดัต้ัง ติดตามการเงิน การฝึกอบรม ผู้บริหาร คณะท างาน ใหม้ศัีกยภาพในการคิด

เปน็สถาบนัการเงิน     1.1 ฝึกอบรมคณะกรรมการ ชมุชน และการเปดิ 3,187,000 บาท และบคุลากร ของ สทบ. และวิเคราะห ์เปน็ส่ิงที่

ชมุชนได้ กองทนุหมูบ่า้นฯ ทีม่คีวามพร้อม ท าการการเปน็ 2. เงินสนบัสนนุ มคีวามรู้ความสามารถ จ าเปน็ต่อ สทบ. 

สู่การเปน็สถาบนัการเงินชมุชน สถาบนัการเงินชมุชน การปฏิบติัการ ในการคิดและวิเคราะห์ เนือ่งจากวัตถปุระสงค์

    1.2 การสนบัสนนุการ ของทกุปี พฒันากองทนุ สถานการณ์การ ของ สทบ. มเีปา้หมาย

ปฏิบติัการพฒันากองทนุหมูบ่า้นฯ หมูบ่า้นฯ และ ด าเนนิงานของ สทบ. ในการจดัสรรเงินใหแ้ก่

โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่เปดิท า โครงสร้างพืน้ฐาน ใหส้อดคล้องกบั กองทนุฯ ดังนัน้

การสถาบนัการเงินชมุชน เพือ่เปดิท าการ สถานการณ์ปจัจบุนั ผู้ปฏิบติังานจ าเปน็

สถาบนัการเงิน เพือ่สามารถก าหนด ต้องมทีกัษะในการคิด

ชมุชน เปน็แผนปฏิบติัการทีม่ี และวิเคราะห ์เพือ่

10,000,000 บาท ประสิทธิผลและได้รับ ประเมนิสถานการณ์

(500 กองทนุฯ) การยอมรับ และสภาพแวดล้อม

การด าเนนิงานแต่ละ

โครงการ

ความเสีย่งปัจจบัุน การวเิคราะหต้์นทนุผลและประโยชน์ ความเสีย่งทีค่าดวา่

คงเหลอื



แผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ระดับ การจดัการ แผนบรหิาร ผู้รบัผิดชอบ

L I LxI ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง

ต้นทนุ ผลประโยชน์ สรปุ L I LxI

ความเสีย่งปัจจบัุน การวเิคราะหต้์นทนุผลและประโยชน์ ความเสีย่งทีค่าดวา่

คงเหลอื

S3 กองทนุหมูบ่า้นฯ 2 3 6 ปานกลาง 1. แผนงานการปรับปรุงการ ติดตามการด าเนนิงาน 1. ค่าใชจ้า่ยใน สามารถยกระดับ ยกระดับกองทนุ 2 1 2 ฝปค./สผบ./

ในระดับ C และ D ด าเนนิงานตามมาตรฐานของ ตามแผนงานการ การฝึกอบรม จ านวนกองทนุหมูบ่า้นฯ หมูบ่า้นฯ ใหส้ามารถ ฝกท.

ไมส่ามารถด าเนนิงาน สทบ. ปรับปรุงการด าเนนิ กองทนุหมูบ่า้นฯ ทีม่ผีลการด าเนนิงาน บริหารจดัการด้วย

ตามมาตรฐานที ่สทบ. งานตามมาตรฐาน 2. ระยะเวลาใน ในระดับ C และ D ตนเองได้ โดย สทบ.

ก าหนดได้อย่างครบถว้น ของ สทบ. การรวบรวมขอ้มลู ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน สามารถติดตามการ

และปรับปรุงการ ทีก่ าหนด และสามารถ ด าเนนิงานของ

ด าเนนิงานของ ควบคุมการด าเนนิงาน กองทนุหมูบ่า้นฯ ได้

กองทนุหมูบ่า้นฯ ได้ตามนโยบายของ อย่างมปีระสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน สทบ. และรัฐบาล และตรงตาม

สทบ. วัตถปุระสงค์ของ สทบ.

ตารางที ่16 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะหท์างเลือกทีเ่หมาะสมและการวิเคราะหต้์นทนุและผลประโยชนก์องทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ระดับ การจดัการ แผนบรหิาร ผู้รบัผิดชอบ

L I LxI ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง

ต้นทนุ ผลประโยชน์ สรปุ L I LxI

ความเสีย่งปัจจบัุน การวเิคราะหต้์นทนุผลและประโยชน์ ความเสีย่งทีค่าดวา่

คงเหลอื

ความเสีย่งด้านการ O1 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 4 2 8 ปานกลาง 1. แผนงานปรับปรุงขอ้มลู แผนงานปรับปรุงขอ้มลู 1. ด าเนนิการ 1. บคุลากรของ สทบ. การปรับปรุงขอ้มลู 2 3 6 ฝจส.

ด าเนินงาน ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู สารสนเทศใหม้คีวามทนัสมยั สารสนเทศใหม้คีวาม ปรับปรุงขอ้มลู และกองทนุหมูบ่า้นฯ สารสนเทศ และ

(Operational Risk : ของ สทบ. ได้อย่าง และสามารถเขา้ถงึได้ง่าย ทนัสมยัและสามารถ สารสนเทศ สามารถติดต่อและให้ ชอ่งทางในการเขา้ถงึ

O) สะดวก เขา้ถงึได้ง่าย (เนือ้หา ขอ้มลูสารสนเทศทีท่นั ขอ้มลู เปน็ภารกจิ

รายละเอยีด) ใหม้ี ต่อการด าเนนิงานและ หนา้ทีท่ี ่สทบ. จะต้อง

ความนา่สนใจ มคีวามสะดวกง่ายต่อ ด าเนนิการใหเ้กดิความ

2. เพิม่เติมชอ่งทาง การน าไปใชง้าน รวดเร็ว ทนัสมยั ง่ายต่อ

ในการเขา้ถงึขอ้มลู ความเขา้ใจ และสะดวก

สารสนเทศของ ต่อการเขา้ถงึขอ้มลู

กองทนุหมูบ่า้นฯ สารสนเทศดังกล่าว

O2 ไมม่ฐีานขอ้มลู 4 5 20 สูงมาก 1. แผนงานพฒันาระบบฐานขอ้มลู 1. แผนงานพฒันา 1. ผู้บริหารและ 1. ผู้บริหารรับทราบ การบริหารจดัการ 3 5 15 ฝจส.

กองทนุหมูบ่า้นฯ และ และสารสนเทศของกองทนุ ระบบฐานขอ้มลูและ บคุลากรของ กทบ. ถงึความพร้อมใชง้านและ สารสนเทศ เปน็กระบวน

สมาขกิกองทนุหมูบ่า้นฯ หมูบ่า้นฯ สารสนเทศกองทนุ ซ่ึงถกูแต่งต้ังเปน็ ความต้องการปรับปรุง การด าเนนิงานทีเ่ขา้มา

    1.1 การจดัท าระบบธุรกรรม หมูบ่า้นฯ คณะท างาน ระบบสารสนเทศเพือ่ ชว่ยเหลือการปฏิบติังาน

การเงินและบญัช ีกองทนุหมูบ่า้น 2. ติดตามการใชง้าน/ มภีาระงานมากขึน้ ตอบสนองการด าเนนิ ของบคุลากรใหม้ี

และชมุชนเมอืง การรายงานขอ้มลู 2. ระยะเวลาในการ งานทีม่ปีระสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

    1.2 การปรับปรุงระบบฐาน รวบรวมขอ้มลู และ ของ กทบ. รวดเร็วมากขึน้ ดังนัน้

ขอ้มลูและระบบรายงานกองทนุ ทบทวนแผนแมบ่ท 2. น าขอ้เสียและความ กทบ. จงึต้องศึกษาความ

หมูบ่า้นและชมุชนเมอืง สารสนเทศ ไมพ่ร้อมของระบบ เหมาะสมของระบบ

สารสนเทศไปปรับปรุง สารสนเทศทีใ่ชใ้นการ

ปฏิบติังานของ กทบ.



แผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ระดับ การจดัการ แผนบรหิาร ผู้รบัผิดชอบ

L I LxI ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง

ต้นทนุ ผลประโยชน์ สรปุ L I LxI

ความเสีย่งปัจจบัุน การวเิคราะหต้์นทนุผลและประโยชน์ ความเสีย่งทีค่าดวา่

คงเหลอื

3. สามารถวางแผนและ รวมทัง้แผนการพฒันา

ปรับปรุงระบบ ศักยภาพของบคุลากร

สารสนเทศใหส้อดคล้อง ในด้านสารสนเทศ

ต่อสภาพแวดล้อมที่ ควบคู่กนั

เปล่ียนแปลง

O3 กองทนุหมูบ่า้นฯ 3 5 15 สูง ฝึกอบรม/เผยแพร่องค์ความรู้ 1. แผนงานพฒันา 1. ค่าใชจ้า่ยในการ 1. คณะอนกุรรมการฯ การพฒันาและ 3 4 12 ฝปค.

ได้รับการสนบัสนนุจาก ใหก้บัคณะอนกุรรมการสนบัสนนุ ศักยภาพส่งเสริมและ สนบัสนนุการ สามารถด าเนนิงานได้ สนบัสนนุกจิกรรมการ

คณะอนกุรรมการและ ระดับจงัหวัด อ าเภอ และ สนบัสนนุคณะอนุ ด าเนนิงานของ ตามเปา้ประสงค์ได้ ด าเนนิงานต่าง ๆ ของ

ภาคีเครือขา่ยไมเ่พยีงพอ เครือขา่ยกองทนุหมูบ่า้นฯ กรรมการสนบัสนนุ คณะอนกุรรมการฯ ครบถว้นสมบรูณ์ตาม คณะอนกุรรมการฯ และ

ระดับจงัหวัดและอ าเภอ 7,955,600 บาท ภารกจิ เครือขา่ย สามารถสร้าง

2. แผนงานพฒันาและ 2. ค่าใชจ้า่ย 2. เครือขา่ยกองทนุ การรับรู้ การเรียนรู้

สนบัสนนุเครือขา่ย ส าหรับสนบัสนนุ หมูบ่า้นฯ สามารถมี และการใหค้วามรู้แก่

กองทนุหมูบ่า้นฯ กจิกรรมของ ส่วนร่วมในการ กองทนุหมูบ่า้นฯ อกี

เครือขา่ยกองทนุ สนบัสนนุกองทนุ ทัง้เปน็การสนบัสนนุ

หมูบ่า้นฯ หมูบ่า้นฯ ได้ดีย่ิงขึน้ การด าเนนิงานใหเ้ปน็

11,090,000 บาท ไปตามเปา้ประสงค์

ของกองทนุหมูบ่า้นฯ

สทบ. กทบ.และนโยบาย

ของภาครัฐได้อย่างดี

ย่ิงขึน้

ตารางที ่17 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเส่ียงกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ระดับ การจดัการ แผนบรหิาร ผู้รบัผิดชอบ

L I LxI ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง

ต้นทนุ ผลประโยชน์ สรปุ L I LxI

ความเสีย่งปัจจบัุน การวเิคราะหต้์นทนุผลและประโยชน์ ความเสีย่งทีค่าดวา่

คงเหลอื

ความเสีย่งด้านการเงนิ F1 ไมม่ฐีานขอ้มลู 4 5 20 สูงมาก 1. ออกระเบยีบ/แนวทางปฏิบติั 1. แผนงานพฒันาระบบ 1. ผู้บริหารและ 1. ผู้บริหารรับทราบถงึ การบริหารจดัการ 4 4 16 ฝงบ./ฝจส.

(Financial Risk : F) กองทนุหมูบ่า้นฯ และ และชีแ้จงการด าเนนิงาน ฐานขอ้มลูและสารสนเทศบคุลากรของ สทบ. ความพร้อมใชง้านและ สารสนเทศ เปน็

สมาชกิกองทนุหมูบ่า้นฯ 2. จดัประชมุร่วมกบัผู้เกีย่วขอ้ง กองทนุหมูบ่า้นฯ ซ่ึงถกูแต่งต้ังเปน็ ความต้องการปรับปรุง กระบวนการด าเนนิงาน

3. รายงานผลการด าเนนิงาน     1.1 การจดัท าระบบ คณะท างานมภีาระ ระบบสารสนเทศ เพือ่ ทีเ่ขา้มาขว่ยเหลือการ

กองทนุหมูบ่า้น ธุรกรรมการเงินและบญัชี งานมากขึน้ ตอบสนองการด าเนนิ ปฏิบติังานของบคุลากร

กองทนุหมูบ่า้นและ 2. ระยะเวลาในการ งานทีม่ปีระสิทธิภาพ ใหม้ปีระสิทธิภาพและ

ชมุชนเมอืง รวบรวมขอ้มลู และ ของ สทบ. รวดเร็วมากขึน้ ดังนัน้

    1.2 การปรับปรุง ทบทวนแผนแมบ่ท 2. น าขอ้เสียและความ สทบ. จงึต้องศึกษาความ

ระบบฐานขอ้มลูและ สารสนเทศ ไมพ่ร้อมของระบบ เหมาะสมของระบบ

ระบบรายงานกองทนุ สารสนเทศไปปรับปรุง สารสนเทศทีใ่ชใ้นการ

หมูบ่า้นและชมุชนเมอืง 3. สามารถวางแผนและ ปฏิบติังานของ สทบ.

ปรับปรุงระบบสารสนเทศรวมทัง้แผนการพฒันา

ใหส้อดคล้องต่อสภาพ ศักยภาพของบคุลากรใน

แวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลง ด้านสารสนเทศควบคู่กนั
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ของส านกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาติ

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ระดับ การจดัการ แผนบรหิาร ผู้รบัผิดชอบ

L I LxI ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง

ต้นทนุ ผลประโยชน์ สรปุ L I LxI

ความเสีย่งปัจจบัุน การวเิคราะหต้์นทนุผลและประโยชน์ ความเสีย่งทีค่าดวา่

คงเหลอื

ความเสีย่งด้านการ C3 กองทนุหมูบ่า้นฯ 2 3 6 ปานกลาง 1. ออกระเบยีบ/แนวทางปฏิบติั แผนงานการปรับปรุง 1. ผู้บริหารและ 1. ความชดัเจนของ กฎระเบยีบ แนวทาง 2 2 4 ฝปค./ฝจส./

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ ในระดับ C และ D และชีแ้จงการด าเนนิงาน การด าเนนิงานตาม บคุลากรของ สทบ. กฎหมาย ระเบยีบ การปฏิบติั และ ฝงบ./สผบ./

กฎระเบียบ ไมส่ามารถด าเนนิงาน 2. จดัประชมุร่วมกบัผู้เกีย่วขอ้ง มาตรฐานของ สทบ. ซ่ึงถกูแต่งต้ังเปน็ ขอ้บงัคับ และมาตรฐาน มาตรฐานการด าเนนิงาน ฝกท.

(Compliance Risk : ตามมาตรฐานที ่สทบ. 3. รายงานผลการด าเนนิงาน คณะท างานมภีาระ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ ทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวาม

C) ก าหนดได้อย่างครบถว้น กองทนุหมูบ่า้น งานมากขึน้ ด าเนนิงาน จ าเปน็ใหผู้้ปฏิบติังาน

2. ผู้ปฏิบติังานและผู้ ทกุระดับ และทกุคนรับรู้

เกีย่วขอ้งเขา้ใจกฎหมาย เพือ่ใหก้าร
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