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ค าน า 

 
การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใน

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

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

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

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

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

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

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่
เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย
ข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อม
ใช้งาน  

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

การลด 
ความเสี่ยง 

 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่ อวิ เคราะห์  
ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง สทบ. 

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

2. กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
ได้  

   เนื่องจากมีกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตาม
มาตรฐานอีกทั้งมีงบประมาณ
จ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน 

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

การลด 
ความเสี่ยง 

โครงการจัดตั้ งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ 

สามารถผลักดันและพัฒนายกระดับให้
กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. 
ได้อย่างครบถ้วน 

O สทบ. มีช่องทางการเข้าถึงข่าวสาร
และข้อมูลที่ไม่เพียง และข้อมูลที่
เผยแพร่ออกไปอาจไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

การลด 
ความเสี่ยง 

ด าเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
เช่น สื่อสังคม รวมถึงการพัฒนา และ
ปรับปรุงเนื้อหาที่เผยแพร่ตามเกณฑ์บันทึก
ข้อตกลง และเป็นปัจจุบัน 

มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล
ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงมีการ
พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของข้อมูลที่
เผยแพร่ออกไปให้ 
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ปัจจัยเสี่ยงใหม่ในปี 2561 อีก 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

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

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

การลด 
ความเสี่ยง 

เสนอร่ างคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการ
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 

สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของ
โครงการได้สมบูรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้ก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา
สถาบันการเรียนรู้ฯ  

5.บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

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

การลด 
ความเสี่ยง 

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

สทบ. สามารถสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านฯ ที่ผ่านมาตรฐานเดียวกัน และสา
มารปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ ตามจ านวนที่
ตั้งเป้าหมายไว้  

6. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
กองทุนหมู่บ้านจึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความ
ยั่ งยืนในการขับเคลื่ อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

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

การลด 
ความเสี่ยง 

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

มีการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลกร รวมถึงสามารถมีการ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ 

7. ขาดการประชาสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชา
รัฐ 

O, C เนื่องจากแผนโครงการประชารัฐ
เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ท าให้
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและ

การลด 
ความเสี่ยง 

แผนงานประชารัฐ มีประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติ งานตามกิจกรรมภายใต้
โครงการประชารัฐอย่างทั่วถึงและกองทุน
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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง รายละเอียด 

แนวทาง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ 

ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านฯ หลาย
แห่งไม่ได้รับการสนับสนุน  

หมู่บ้านฯ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน
ประชารัฐได้ 

8. ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

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

การลด 
ความเสี่ยง 

ท าแผนการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สทบ. สามารถการด าเนินงานตามแผนปรบัปรงุ
ฯ ได้อย่างครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์/ 
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม  

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



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

  

 

สารบัญ 
หน้า 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .......................................................................................................... 1 

ประเภทความเสี่ยงองค์กร ...................................................................................................................... 1 

การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร .............................................................................................................. 2 

การประเมินระดับของโอกาส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง .................................................................. 7 

การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. ......................................................................................................... 16 

การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์  
(Cost – Benefit Analysis) ................................................................................................................. 19 

ความเสี่ยงที่เหลือจากการจัดการความเสี่ยง (Residual Risk) .............................................................. 27 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ........................................................... 28 

การท ารายงาน การประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ............................................. 32 

ภาคผนวก ก : ................................................................................................................................... 36 

ตัวอย่าง การก าหนดและคัดเลือกวิธีการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้  
ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ..................................................................... 36 

 

 
  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

  

สารบัญตาราง 
หน้า 

 

ตาราง  1  ปัจจัยเสี่ยง ของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 .................................................................... 2 
ตาราง  2  การประเมินระบบ/ กระบวนการควบคุมภายใน สทบ. ปี 2561 ................................................ 6 
ตาราง  3  โอกาสที่ สทบ. จะมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน  

ในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 ......................................... 8 

ตาราง  4  ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้ 
กองทุนหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 ......... 8 

ตาราง  5  โอกาสที่บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ ............................. 9 
ตาราง  6   ผลกระทบจากกรณีที่บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ ......... 9 
ตาราง  7  โอกาสขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน............................................................ 10 
ตาราง  8  ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน .......................... 10 
ตาราง  9  โอกาสที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน  

และระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน ................ 11 
ตาราง  10  ผลกระทบจากการที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ  

ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 
ยังไม่พร้อมใช้งาน .................................................................................................................... 11 

ตาราง  11  โอกาสที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ............................. 12 
ตาราง  12  ผลกระทบจากกรณีที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ......... 12 
ตาราง  13  โอกาสที่ สทบ. ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน................. 13 
ตาราง  14  ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทาง 

การปฏิบัติงาน ......................................................................................................................... 13 
ตาราง  15  โอกาสที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน .......... 14 
ตาราง  16  ผลกระทบจากกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ของ สทบ.  

ได้อย่างครบถ้วน ...................................................................................................................... 14 
ตาราง  17  โอกาสขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................. 15 

 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

  

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

 

ตาราง  18  ผลกระทบจากกรณีขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561  
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง ........................................................................................ 15 

ตาราง  19  การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561................................................. 17 
ตาราง  20  สรุประดับความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ............................................ 18 
ตาราง  21  แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบริหารความเสี่ยง .................................... 31 
ตาราง  22  แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมและการวิเคราะห์ต้นทุนและ 

ผลประโยชน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ................. 33 
ตาราง  23  แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ................................................................................................... 34 
ตาราง  24  แบบฟอร์มการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ................................................................................................... 35 
ตาราง  25  จ านวนเป้าหมายและจ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง ............................... 37 
ตาราง  26 ตารางก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ 

ของแต่ละทางเลือก .................................................................................................................. 41 
 
  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

  

สารบัญรูปภาพ 
หน้า 

 

รูปภาพ  1  แผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ของ สทบ. ปี 2561 ...................................... 17 
รูปภาพ  2  Residual Risk Profile ของระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท า 

แผนบริหารความเสี่ยง ............................................................................................................. 27 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

 1 

แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรและรวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นกรอบบริหารความเสี่ยง
องค์กรประจ าปีโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
โดยการก าหนดความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภทความเสี่ยงองค์กร 

การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงโดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์กรจะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ สทบ. 
ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลง 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงานภายใน
องค์กรซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากรกระบวนการท างานโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการทุจริตภายใน
องค์กร 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินต่อ
องค์กร 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่กากับดูแลองค์กร 
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การระบุความเสีย่งระดับองค์กร 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) 

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

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ 
ด้านกล
ยุทธ ์

Strategic 
Risk 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
Operatio
nal Risk 

ด้าน
การเงิน 

Financial 
Risk 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
Complian

ce Risk 

RF 1 

ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

  O1   C1 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี)ไม่เพียงพอ   O2 F1 C2 

RF 3 
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านจึงท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพือ่สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S1       

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

  O3   C3 

RF 5 
กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
(ปัจจัยเสีย่งที่เหลืออยู่จากปี 2560) 

  O4     

RF 6 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

  O5   C4 

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

  O6     

RF 8 
ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  O7    

ตาราง  1 ปัจจัยเสีย่ง ของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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โดยสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้  

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

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

RF 4  ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

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

RF 5 กองทุนหมู่บ้านฯยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้  

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

RF 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

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

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

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

สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ 
RF 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ ในแนวทางการปฏิบัติ งานตามกิจกรรมภายใต้ 

โครงการประชารัฐ 
RF 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
2. การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน 

 ตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ได้ระบุถึงประเด็นส าคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยกรอบการควบคุมภายใน จะประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment) กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) และการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) ดังนั้น เมื่อได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในส่วนถัดไปคือ การ
พิจารณาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจากการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกตัวอย่างกรอบการพิจารณาระบบ
ควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับการควบคุมจะพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ผล
การด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม และการติดตาม  

ทั้งนี้ ส าหรับการวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่มีอยู่  จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ จะเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พิจารณาและวิเคราะห์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากยังสามารถเข้าใจถึง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานการควบคุมภายในในปัจจุบันต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ในกรณีที่ประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมมีระดับต่ ากว่า 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีการวาง
แผนการบริการความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม และเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลดลงจนอยู่ในระดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได ้จึงสามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ สทบ. ออกมาได้ ดังนี้ 
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ประเด็นความเสี่ยง/  
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ มาตรการควบคุมในปัจจุบัน ระดับ

คะแนน 
มาตรการควบคุมที่จะใช้/ แนว

ทางการบริหารความเสี่ยง 

RF 1 

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

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

2 

เสนอร่างคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านฯ 

RF 2 
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

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

2 โครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบญัชี
กองทุนหมู่บ้านฯ 

RF 3 

ขาดแผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุน
หมู่บ้านฯ จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่น
ใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขบัเคลื่อน
กองทุนหมู่บ้านฯ 

สทบ. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านที่ชัดเจน ซึ่ง
แผนบางส่วนที่มีอยู่ไม่ตรงกับเป้าหายของการพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ขาดการติดตามและ
ประเมินผลและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร 

2 

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

2. โครงการพัฒนาศักยภาพคกก.
กองทุนหมู่บ้านหลักสูตร ด้าน
บริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่ง
ยื่น  

RF 4 

ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศ เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการ
ด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

สทบ. ได้วางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านฯ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ
บรรลเุป้าหมายได้ รวมถึงการด าเนินงานขาดการตดิตามที่
ต่อเนื่อง 

2 

1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
กองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที ่2  

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

คะแนน 
มาตรการควบคุมที่จะใช้/ แนว

ทางการบริหารความเสี่ยง 

RF 5 
กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนา 
เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

สทบ. มีแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับกองทุน
หมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงนิชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
กระบวนการควบคุมนั้นขาดการตดิตามที่ครบถ้วนและทั่วถึง  

3 โครงการจดัตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ 

RF 6 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ใน
แนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้
โครงการประชารัฐ 

สทบ. ไมม่ีกระบวนการตดิตามหรอืการวัดการเข้าถึงข้อมูล
โครงการประชารัฐ และมีช่องทางแต่ไมเ่พียงพอต่อการเข้าถึง 
นอกจากน้ียังขาดเนื้อหาและข้อมลูของโครงการภายใต้ประชารัฐ
ที่ประชาสัมพันธ์แบบเข้าใจได ้

2 
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาร้านค้า

ประชารัฐกองทุนหมู่บ้านฯ  
2. แผนงานประชารัฐ 

RF 7 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของสทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

สทบ. ไมม่ีกระบวนการตดิตามหรอืการวัดการเข้าถึงข้อมูลและมี
ช่องทางแต่ไม่เพียงพอต่อการเข้าถงึ นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนา
ให้เนื้อหาทันสมัยและตอบสนองตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

2 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์  
เช่น สื่อสังคม รวมถึงการพัฒนา 
และปรับปรุงเนื้อหาท่ีเผยแพรต่าม
เกณฑ์บันทึกข้อตกลง และเป็น
ปัจจุบัน 

RF 8 

ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่าง
เป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สทบ. ขาดการวางแผนปฏิบตัิการตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่งผลให้การติดตาม
การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และไมส่ามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ  

1 

ท าแผนการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรปูธรรมให้กับผูท้ี่
เกี่ยวข้อง 

ตาราง  2 การประเมินระบบ/ กระบวนการควบคุมภายใน สทบ. ปี 2561 
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การประเมินระดับของโอกาส และผลกระทบของปจัจัยเสี่ยง 

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัด

ระดับโอกาส (Likelihood) และวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ โดยพิจารณา

จากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยง

ตามแนวทางการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน สามารถน ามาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญ

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้ 
กองทุนหมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบนัการเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

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

หมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรยีนรูก้องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

4 สูง - 
5 สูงมาก ไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้ 

กองทุนหมู่บ้านในการขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยสถาบนัการเรยีนรู้กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

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

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าดว้ยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง พ.ศ. 2558 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ 

2 น้อย - 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค ์

4 สูง - 

5 สูงมาก สทบ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้เลย 

ตาราง  4 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดคณะอนุกรรมการด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมูบ่้าน ในการ
ขับเคลื่อนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน

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

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2,000 แห่ง 

2 น้อย มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,500 แห่ง 

3 ปานกลาง มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 
อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,000 แห่ง 

4 สูง มีกองทุนที่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 

อย่างน้อย 1 คนต่อกองทุนเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 500 แห่ง 

5 สูงมาก ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผูต้รวจสอบบัญชี) 

ตาราง  5 โอกาสที่บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ผูต้รวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

2 น้อย สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

3 ปานกลาง สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

4 สูง สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  
ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู ่

5 สูงมาก สทบ. สามารถตรวจสอบบญัชีของกองทุนหมู่บ้านฯ  

ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู่ 

ตาราง  6  ผลกระทบจากกรณีที่บุคลากรที่มคีวามช านาญเฉพาะด้าน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไมเ่พียงพอ 
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ปัจจัยเสี่ยงที ่3 ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดม้ากกว่าแผน 

2 น้อย มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดต้ามแผน 

3 ปานกลาง มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดน้้อยกว่าร้อยละ 75 ของแผน 

4 สูง มแีผนการพัฒนาบคุลากรของกองทุนหมู่บ้านประจ าป ี
และสามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ไดน้้อยกว่าร้อยละ 50ของแผน 

5 สูงมาก ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ตาราง  7 โอกาสขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้มากกว่าแผน 

2 น้อย สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้ตามเป้าหมาย 

3 ปานกลาง สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้น้อยกว่าเปา้หมายร้อยละ 75 

4 สูง สทบ. สามารถมผีู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯได้น้อยกว่าเปา้หมายร้อยละ 50 

5 สูงมาก สทบ. ไมม่ีผู้น ารุ่นใหม ่
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการขับเคลือ่นกองทุนหมู่บ้านฯ 

ตาราง  8 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน 
และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

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

ระดับ โอกาสทีจ่ะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเป็น
ปัจจุบนั และมรีะบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมลูการด าเนินงาน 

2 น้อย มีฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเป็น
ปัจจุบนั แต่ขาดระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

3 ปานกลาง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบนั แต่มีระบบสารสนเทศเพือ่เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมลูการด าเนินงาน 

4 สูง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น
ปัจจุบนัและขาดระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการ

ด าเนินงาน 
5 สูงมาก ไม่มีมีฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 

และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงาน 

ตาราง  9 โอกาสที่ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เป็นปัจจุบัน และระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมูบ่้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่เป็น

ปัจจุบนัและมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการตดัสินใจตามพันธกิจขององค์กร 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. มีฐานข้อมูลของกองทุนหมูบ่้านฯ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯไม่เป็น

ปัจจุบนัแต่มีการน าข้อมลูมาวิเคราะห์ ใช้วัดและประเมินผล รวมถึงรายงานผล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการและการตดัสินใจตามพันธกิจขององค์กร 

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

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

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่สามารถปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับการ
ประเมินผล 

และได้รับการรับรองมาตรฐานเปน็สถาบันการเงินชุมชน 
2 น้อย มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่เข้ารบัการฝึกอบรมและสามารถปฏิบติังาน/

เรียนรู้เพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
3 ปานกลาง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่ได้มาตรฐานและได้รับคดัเลือก 

พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
4 สูง มีกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นทีท่ี่ได้มาตรฐานและได้รับการค้นหาและคดัเลือก 

เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
5 สูงมาก ไม่สามารถมีกองทุนหมู่บ้านฯพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนไดเ้ลย 

ตาราง  11 โอกาสที่กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบนัการเงินชุมชนได้ 

 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก กองทนุหมู่บ้านฯ ในพ้ืนท่ีที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผน 200แห่ง 

2 น้อย กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ดีกว่าแผ่น 100 แห่ง 

3 ปานกลาง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ตามแผน 

4 สูง กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ด้อยกว่าแผน 100 แห่ง 

5 สูงมาก กองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่ท่ีผ่านการพัฒนาแล้ว 
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ด้อยกว่าแผน 200 แห่ง 

ตาราง  12 ผลกระทบจากกรณีทีก่องทุนหมู่บ้านฯ ยังไมส่ามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ภายใต้โครงการประชารัฐ 

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐมากกว่าแผน 

2 น้อย มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐจ านวน 70,000 กองทุนตามแผน 

3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐน้อยกว่าแผนร้อยละ 75 

4 สูง มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการใหค้วามรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐน้อยกว่าแผนร้อยละ 50 

5 สูงมาก ไม่มีการเผยแพร่ การประชาสัมพนัธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

ตาราง  13 โอกาสที่ สทบ. ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรูใ้นแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามปกต ิ

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ บางวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุน

หมู่บ้าน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดว้ยการพัฒนาธุรกิจชุมชนได้เลย 

ตาราง  14 ผลกระทบจากกรณีที่ สทบ. ขาดการประชาสมัพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบตัิงาน 

  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่เกดิขึ้นเลย 

2 น้อย 1 ครั้ง/ปี 

3 ปานกลาง 2 ครั้ง/ปี 

4 สูง 3-10 ครั้ง/ปี 

5 สูงมาก มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 

ตาราง  15 โอกาสที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไมส่ามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ได้ทุกช่องทาง 

ด้วยความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย 

2 น้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่าย หนังสือ วารสาร สื่อ

วิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ Internet โดยมีอุปสรรคบา้ง 

3 ปานกลาง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่าย หนังสือ และ

วารสาร 

4 สูง สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ. ผา่นภาคีเครือข่ายเท่านั้น 

5 สูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สทบ.ได้เลย 

ตาราง  16 ผลกระทบจากกรณีทีผู่้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

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

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559 – 2561 อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้ครบถ้วน 

2 น้อย - 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559 – 2561 อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งได้บางส่วน 

4 สูง - 
5 สูงมาก ไม่มีการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรบัปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

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

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สทบ. สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน

ระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี 2559 – 2561 
ได้ตามปกต ิ

2 น้อย - 
3 ปานกลาง สทบ. สามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2559 - 2561 
ได้ตามปกติ บางวัตถุประสงค ์

4 สูง - 
5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามแผนปรับปรงุและ

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

ตาราง  18 ผลกระทบจากกรณีขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ ปี 2559 - 2561 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. 
 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับ 
(ระบุตัวเลข 1-25) 

ระดับความเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

ความเสี่ยง 
(1-25) 

ต่ า 
(1-3) 

ปานกลาง 
(4-8) 

สูง 
(9-15) 

สูงมาก 
(16-25) 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) 

S1: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน จึงท า
ให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ 

5 5 25     

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

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

5 3 15     

O2: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

5 4 20     

O3: ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

4 5 20     

O4: กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ 

1 3 3     

O5: ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

4 3 12     

O6: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
สทบ. ได้อย่างครบถ้วน 

4 2 8     

O:7 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผนปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรมให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

5 3 15     

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 

(Financial risk) 

F1: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

5 4 20     

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ 
(Compliance risk) 

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

5 3 15     

C2: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

5 4 20     

C3: ฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านฯ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านฯไม่เป็นปัจจุบัน และระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลการด าเนินงานยังไม่พร้อมใช้งาน 

4 5 20     

C4: ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

4 3 12     
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ตาราง  19 การประเมินความเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรข้างต้น สามารถน ามา

จัดท าเป็นแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 

 
โอกาส 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูง
มา

ก 
(5
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(1
)      

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

 ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ

ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น 4 

ระดับ ตาม Risk Profile ดังนี้ 

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

ความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเขียว (    ) 

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

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 

ขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กร
ยอมรับได้  

(Risk Boundary/ Risk Tolerance) 
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(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9 – 15 คะแนน มีแผนลด
ความเสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 

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

 สทบ. ได้มีการก าหนดขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

เพ่ือให้องค์กรสามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่

ในระดับดังกล่าวด้วย ในปี 2561 ความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความรุนแรงที่ยอมรับได้ ได้แก่ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยง

ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) ที่มีการด าเนินงานควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 

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

เสี่ยงในประเด็นนี้ได้แก่ การก าหนดแนวทาง และจัดท าคู่มือการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น 

โดยสามารถดูรายละเอียดของการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 และมาตรการควบคุมได้ใน ภาคผนวก ก 

นอกจากนี้ สทบ. ได้สรุปรายละเอียดระดับคะแนนต่อจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของส านักงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนี้ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง  

ความหมาย 
จ านวนประเด็น

ความเสี่ยงกองทุน 
สูงมาก 16-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

1. ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือพอยอมรับได้ในทันที 

2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
ล าดับแรก 

3 

สูง 9-15 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
1. ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ

พอยอมรับได ้
2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

3 

ปานกลาง 4-8 ระดับท่ีพอยอมรับได้ 
1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ย

ไปยังระดับที่ยอมรบัได ้
2. ต้องก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบต้องตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 

1 

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

1 

รวม 8 

ตาราง  20 สรุประดับความเสีย่งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 

ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 1 ยังไม่มีมี
คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันการ
เรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน 
ในการขับเคลื่อน
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พ.ศ. 2558 

O1, C1 5 3 15 

การยุติ 
ความเสี่ยง 

ยกเลิกโครงการสถาบัน
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ไม่มีต้นทุน ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 1 1 1   

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

มอบหมายอ านาจหน้าที่
ให้หน่วยงานอื่น อาทิ 

ส านักนายก กรมพัฒนา
ชุมชน 

กระบวนการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ระหว่าง

หน่วยงาน 

สามารถลดภาระการ
ด าเนินงานของสทบ. 

ได้บางประการ 
1 1 1 สทบ. 

การลด 
ความเสี่ยง 

เสนอร่างคณะอนกุรรมการ
ด าเนินงานขบัเคลื่อน

โครงการการจัดตั้งสถาบนั
การเรียนรู้กองทุนหมู่บา้นฯ 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการรา่ง
คณะอนุกรรมการ

ด าเนินงานขบัเคลื่อน
โครงการการจัดตั้งสถาบนั
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 

สามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้

กองทุนหมูบ่้านและชมุชน
เมืองได้ตามวัตถปุระสงค์

และแผนงาน 

3 3 9 ฝจส. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ

ด าเนินงานขับเคลื่อน
โครงการการจัดตั้งสถาบัน
การเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง 

ต้นทุนทางเวลาก่อเกิด
ความล่าช้าในการ

ด าเนินงาน และไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ยอมรับความไม่สมบูรณ์
ในการท างาน 

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 5 3 15   

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

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 2 บุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่
เพียงพอ 

O2, F1 ,C2 5 4 20 

การยุติความเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เพราะเป็นกฏระเบียบข้อบังคับให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จ้างบริษัทหรือผู้
ตรวจสอบบัญชีจาก

ภายนอก (outsource) 

ต้นทุนในการจัดจ้าง 
บริษัทหรือผู้ตรวจสอบ

บัญชีจากภายนอกอีก625 
คนเพื่อให้ได้ 375 คนตาม

เป้าหมาย 

มีการด าเนินงานการ
ตรวจสอบบัญชีอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และได้มาตรฐานเดียวกัน

ทุกกองทุน 

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

โครงการการสร้างผู้
ตรวจสอบบัญชีกองทุน

หมู่บ้านฯ  
(1,000 คน)  

โดยจัดอบรมและจัดสอบ
ตามมาตรฐานเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

และความช านาญเฉพาะ
ด้าน 

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมของผู้เข้าร่วม

โครงการ  
1,000,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (พิธี
เปิด, ค่าเอกสาร, คู่มือ) 

50,000 บาท 
3. ค่าด าเนินการจัดสอบ  

282,7000 บาท 
รวม = 1,282,700 บาท 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี
จ านวนบุคลากรที่เพียงพอ
และกองทุนหมู่บ้านได้รับ
การตรวจสอบบัญชีอย่าง

ครบถ้วน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3 1 3 

ฝ่าย
การเงิน
และการ
บัญช ี

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงใน
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ 

ความล่าชุ้าในการ
ด าเนินงาน และปริมาณ

งานต่อจ านวนผู้สอบบัญชี
ที่มีในปัจจุบัน 

สทบ. สามารถด าเนินงาน
ตรวจสอบบัญชีได้แต่ไม่

สมบูรณ์ 
5 4 20   

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

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับ

ผิด 
ชอบ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส 
ผล 

กระท
บ 

ระดับ 

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

S1 5 5 25 

การยุติความ
เสี่ยง ไม่ท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ต้นทุนทางอ้อม ความไม่
สมบูรณ์ของการพัฒนา

บุคลากรรุ่นใหม่ 

ประหยัดงบประมาณในการท า
แผนพัฒนาบุคลากร 5 5 25   

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จ้าง outsources มา
แผนการพัฒนาบุคลากร 

ค่าจ้าง outsources ท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร เพื่อสร้างเป็นผู้น า
รุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ  

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

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

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

ของบุคลากรเพื่อสร้างเป็นผู้น า
รุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ ที่สามารถด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ของการ
ขับเคลื่อนของทุนหมู่บ้านได้ 

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

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

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ไม่จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน  

จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น า
รุ่นใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ  

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 5 5 25   

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



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

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
แนวทางในการจัดการ

ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

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

O3, C3 4 5 20 

การยุติความ
เสี่ยง ไม่ท าระบบฐานข้อมูล ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ระยะเวลาที่ไป

เก็บข้อมูล 
ประหยัดงบประมาณในการจัดท า

ระบบ 4 4 16   

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จัดจ้าง outsources เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ด าเนินการบริหารจัดการ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

ต้นทุนในจัดจ้าง outsources เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องจัดการข้อมูลต่อเนื่อง 

ลดภาระงานของสทบ.ในการ
จัดท าฐานข้อมูล และได้

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1 1 1 สทบ. 

การลดความ
เสี่ยง 

 1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบกองทุน 
หมู่บ้านฯ ระยะที่ 2  

 

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

กองทุนหมู่บ้านฯ มีความรูแ้ละ
ความเข้าใจ พร้อมทั้งสามารถ
พัฒนาการเก็บข้อมูลได้มากขึ้น 

1 1 1 ฝจส. 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ระบบรายงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สทบ. 

ต้นทุนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง สทบ. 

ลดภาระงานของสทบ.ในการ
จัดท าฐานข้อมูล และได้

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

สามารถน ามาใช้ด าเนินงานตาม
พันธกิจของกทบ./สทบ. 

การยอมรับ
ความเสี่ยง ใช้ฐานข้อมูลแบบเดิม 

เวลาในการเก็บข้อมูลจากกองทุน
หมู่บ้านฯ และการเชื่อมโยงแบบเก่า

ที่ไม่เป็นระบบสารสนเทศ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท า
ระบบฐานข้อมูล 4 5 20   

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



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

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 5 กองทุนหมู่บ้านฯ 
ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชน
ได้(ความเสี่ยงเดิมจากปี 
2560) 

O4 1 3 3 

การยุติความเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ 
ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.  
ที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน         

การลดความเสี่ยง 
โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้านฯ 

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

มีการผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของกองทุนฯ
เพื่อให้สามารถยกระดับ
และพัฒนาเป็นสถาบัน

การเงินชุมชนได้ 

1 1 1 ฝปค. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงในการ
พัฒนาตามงบประมาณที่

ท าได้ 

ค่าเสียโอกาสส าหรับ
กองทุนหมู่บ้านฯที่

สามารถพัฒนาตนเองตาม
เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ประหยัดงบประมานใน
การด าเนินงานประเมินผล
คุณภาพกองทุนหมู่บ้านฯ 

1 3 3 สทบ. 

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



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

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการ
จัดการความ

เสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ 

RF 6 ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ในแนว
ทางการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ
ประชารัฐ 

O5, C4 4 3 12 

การยุติ 
ความเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ถ่ายโอนการ
ด าเนินงานให้แก่
หน่วยงานอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่ 

มีการประชาสัมพันธ์และ
เผนแพร่ความรู้และแนว
ทางการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ

ประชารัฐ 

2 1 2 สทบ. 

การลดความ
เสี่ยง 

แผนงาน 
ประชารัฐ 

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

มีการเพิ่มช่องทางและ
จัดการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์และการให้
ความรู้ในแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ภายใต้โครงการประชารัฐ 

2 1 2 ฝปร. 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐ หรือด าเนินงานตาม
ปัจจุบันเนื่องจากมีภารกิจหน้าที่เท่านี้         

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

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 7 ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของสทบ. 
ได้อย่างครบถ้วน 
(ความเสี่ยงจากปี 60) 

O6 4 2 8 

การยุติความเสี่ยง ไม่สามารถยุติความเสี่ยงได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540         

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

จัดหาบริษัท
ประชาสัมพันธ์เข้ามาท า
แผนการประชาสัมพันธ์
และการเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ต้นทุนในการจัดจ้างบ
ริษัทประชาสัมพันธ์เข้า
มาท าการเพิ่มช่องทาง

และท าการ
ประชาสัมพันธ์ 

มีช่องทางการเผนแพร่
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

ครบถ้วนและผู้มีส่วนได้
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้มากขึ้น 

1 1 1 สทบ. 

การลดความเสี่ยง 

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์  
เช่น สื่อสังคม  

รวมถึงการพัฒนา 
และปรับปรุงเนื้อหาที่

เผยแพร่ตามเกณฑ์บันทึก
ข้อตกลง และเป็นปัจจุบัน 

งบประมาณในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

มีช่องทางการเผนแพร่
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

ครบถ้วนและผู้มีส่วนได้
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้มากขึ้น และเนื้อหา

ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตาม
บันทึกข้อตกลง 

2 1 1 ฝจส. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ใช้ช่องทางตามที่มีอยู่ใน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน 

ต้นทุนเสียโอกาสในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่อาจะ

ส่งผลกับการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านฯ 
และด าเนินงานล่าช้า 

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 4 2 8  สทบ. 

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



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ความเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส ผล 
กระทบ ระดับ 

RF 8 ขาดการเผยแพร่
ถ่ายทอดแผนปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

O7 5 3 15 

การยุติความเสี่ยง ไม่ด าเนินงานตามแผน 

ต้นทุนค่าเสียโอกาส
เนื่องจากการด าเนินงาน

ล่าช้าและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปรบัปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงานระยะเวลา 3 ปี 
(2559-2561) 

ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ไม่ควรยกเลิกหรือไม่
ด าเนินงานตามแผน

ปรับปรุง 

5 3 15   

การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้ 
เนื่องจากเป็นภารกิจหน้าที่ของสทบ. ตามบันทึกข้อตกลง         

การลดความเสี่ยง 

ท าแผนการเผยแพร่
ถ่ายทอดแผนปรับปรุง

อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการ 

การเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรมให้กับผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

สามารถด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน

ระยะเวลา 3 ปี  
(2559-2561) 

1 1 1 ฝจส./ 
ฝปค. 

การยอมรับความ
เสี่ยง 

ด าเนินงานตามแผนถึงแม้
จะไม่ได้มีการถ่ายทอด
แผนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อาจจะมีการถ่ายทอดแผน
เป็นระดับแต่ไม่ต่อเนื่อง 
ท าให้ความสมบูรณ์ของ

การด าเนินงานขาดหายไป 

ไม่ต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม 3 3 9 สทบ. 

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

จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถคาดการณ์ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าคงเหลือหลังจากด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมายในปี 2561 นี้ 

  

โอกาส 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูง
มา

ก 
(5

) 

     

สูง
 (4

) 

     

ปา
นก

ลา
ง 

(3
)   RF1 (O1,C1)   

น้อ
ย 

(2
) 

 RF3 (S1)    

น้อ
ยม

าก
 

(1
) RF4 (O3, C3) 

RF5 (O4) 
RF8 (O7) 

RF6 (O5,C4) 
RF7 (O6) 

RF2 
(O1,F1,C2) 

  

รูปภาพ  2 Residual Risk Profile ของระดับความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท าแผนบริหารความเสีย่ง 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงน ามาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัย

เสี่ยง เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะ

ค านงึถึงโอกาสในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จด้วย นอกเหนือจากโอกาสเกิดและผลกระทบโดย

สามารถแสดงกิจกรรมในการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแผนบริหารความ

เสี่ยงขององค์กร ได้ดังนี้



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

  

ความเสี่ยง/  
ปจัจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

RF 1 ยังไม่มีมีคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ว่าด้วยสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 
2558 

O1 
C1 การลดความเส่ียง 

เสนอร่างคณะอนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 

1. จัดท าร่างคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้
กองทุนหมู่บ้านฯ 

            

ฝจส. 
2. น าร่างคณะอนุกรรมการฯ เสนอประธาน /
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เพื่อเห็นชอบ 

            

3. ประกาศรายชือ่อและอ านาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการการ
จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บา้นฯ 

            

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

O2 
F1 
C2 

การลดความเส่ียง 

โครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชกีองทุนหมู่บ้านฯ  
**(โดยจัดอบรมและจัดสอบตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความช านาญเฉพาะด้าน) 

1.ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชี
ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

            

ฝงบ. 

2. เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาผู้ตรวจสอบบญัช ี

            

3.จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญช ี             

4. จัดทดสอบผู้ตรวจสอบบญัชีพร้อมขึ้นทะเบียน
ผู้ที่สอบผ่าน 
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ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

RF 3 ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
กองทุนหมู่บ้านฯ 
 
จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อ
สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

S1 การลดความเส่ียง 

1. โครงการสร้างคู่มือ สื่อการเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับองค์ความรูก้ารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง กองทุนหมู่บ้านฯ  

1.1 จัดท าร่างและขอบเขตของการลงพืน้ที่เพื่อ
เก็บข้อมูลที่จะน ามาท าคู่มือ 
สื่อการเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์

            

ฝกท. 

1.2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลส าหรับจัดท าคู่มือ สื่อ
การเรียนรู้ สื่อวีดีทัศน์  
สื่อสิ่งพิมพ์ 

            

1.3 สรุปข้อมูลและประมวลผลขอ้มูลเพื่อน าไป
จัดท าคู่มือ สื่อการเรียนรู้  
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์

            

1.4 จัดท าคู่มือ สื่อการเรียนรู้  
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์

            

1.5 เผยแพร่คู่มือ สื่อการเรียนรู้  
สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่กองทุนหมู่บา้นฯ  

            

2. โครงการกผคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ หลักสูตรด้านบริหารจัดการธรรมาภิบาลอยา่งยั่งยื่น (79,591 กองทุน) 

2.1 จัดประชุมหารือเพื่อจัดท ารายละเอยีดและ
ขอบเขตการอบรม และอนุมัติการฝึกอบรม 

            

ฝกท. 
2.2 จัดอบรมคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านฯ 

            

2.3 จัดอบรมสร้างวิทยากรระดับอ าเภอ/เขต             

2.4 ติดตามและประเมินผลการอบรม             



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 

 
 30 

 

  

ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

O3 
C3 การลดความเส่ียง 

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

            

ฝจส. 
1.2 อบรมให้ความรู้การบรกิารจัดการและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

            

1.3 จัดท าคู่มือ เอกสารและสื่งพิมพ์ที่เกีย่วข้อง 
เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ 

            

1.4 ติดตามและประเมินผลการอบรม             
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่วิเคราะห ์ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองส านักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ 
2.1 จ้างที่ปรึกษาท าระบบฐานขอ้มูล             

ฝจส. 
2.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             

RF 5 กองทุนหมู่บ้านฯ ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 
(ความเสี่ยงเดิมจากปี 2560) 

O4 การลดความเส่ียง 

โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านฯ 
1. ส ารวจจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            

ฝปค. 
 

2. ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองที่มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน 

            

3. สนับสนุนการปฏิบัตกิารพัฒนากองทนุและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเปิดเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน 

            

4. ติดตามการประเมินผลการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน 

            



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ความเสี่ยง/  
ปัจจัยเสีย่ง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ทางเลือก 
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนงานกิจกรรมการด าเนินการ 
ตามแผนความเสี่ยง 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

RF 6 ขาดการประชาสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการประชารัฐ 

O5 
C4 การลดความเส่ียง 

แผนงานประชารัฐ 
1. งานสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการประจ าจังหวัด             

ฝปร. 2. พัฒนาองค์ความรู้และถอดบทเรียน เผนแพร่
ผลส าเร็จการด าเนินงาน  

            

RF 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสทบ. ได้อย่าง
ครบถ้วน (ความเสี่ยงจากปี 60) 

O6 การลดความเส่ียง 

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

            

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

            

3. เพิ่มเติมช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงได้
สะดวกมากขึ้น 

            

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน             

RF 8 ขาดการเผยแพร่ถ่ายทอดแผน
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

O7 การลดความเส่ียง 

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

            

ฝจส. 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ 
ประจ าป ี2561 

            

3. เสนอแผนการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงฯ 
ประจ าป ี2561 ต่อผู้บริหาร  

            

ฝปค. 
4. ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
ฯ ประจ าป ี2561 ต่อผู้บริหาร 

            

5. ติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงฯ ต่อผู้บริหาร 

            

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



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การท ารายงาน การประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินผล และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้   
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร โดยหลังจากส่วนงาน
ภายในของ สทบ. ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากและ/หรือ
ระดับสูง มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดย สทบ. จะต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. ครบทุกไตรมาส โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 



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

ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

การวิเคราะหต์้นทุนผลและประโยชน์ ความเสี่ยงที่คาดวา่
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

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

  



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

ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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

  



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

 

ผลการด าเนินงาน  
และการด าเนินงาน 

 

ความเสี่ยงหลังด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 
ปัญหาและอุปสรรค/

ต าแนะน า ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I L I L×I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

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



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

ตัวอย่าง การก าหนดและคัดเลือกวิธีการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว ้
ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ 

 

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

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

 

 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

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

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

 
ระยะเวลา จ านวนเป้าหมาย (แห่ง) จ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการ

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

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

ตาราง  25 จ านวนเป้าหมายและจ านวนสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รบัการอนุมัติจดัตั้ง 

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

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

 

 การประเมินมาตรการการควบคุม 

 

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

 

 การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง 

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

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

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

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

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

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

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

o ผลประโยชน์ของการลดความเสี่ยงตามแผนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านฯ คือ มีการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกองทุนฯ
เพ่ือให้สามารถยกระดับและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

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

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

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

สาเหต/ุ
ผลกระทบ 

ประเภท
ของ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงปัจจุบัน 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

แนวทางในการจดัการ
ความเสี่ยง 

การวิเคราะห ์ ความเสี่ยงที่คาดวา่จะ
เหลืออยู่ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

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

ความเสีย่งเดิม
จากปี 2560 แต่
ในปี 2561 ได้มี

การริเริ่ม
โครงการการ
จัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชน 
แต่ทั้งนี้ความ

เสี่ยงก็ยังมีอยู่ใน
เชิงของการ

ปฏิบัตกิารการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพิ่ม
ศักยภาพกองทุน

หมู่บ้านฯ 

O 1 3 3 

การยุติความ
เส่ียง 

ไม่สามารถยุติได้เนื่องจากเป็นนโยบายทีต่้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบนัการเงินชุมชน 

การถ่ายโอน
ความเส่ียง 

ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของสทบ.ที่ต้องพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน 

การลดความ
เส่ียง 

1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้านฯ 
1.1 ฝึกอบรมคกก.กองทุน
หมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมสู่
การเป็นสถาบันการเงิน

ชุมชน 
1.2 การสนับสนุนการ

ปฏิบัติการพัฒนากองทุน
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เปิดท าการสถาบันการเงิน
ชุมชน (1,000 กองทุน) 

1.1 ฝึกอบรม
ผู้แทน

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

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

ชุมชน 
(1,000 กองทุน) 

10,000,000 บาท 

มีการผลักดันและ
สนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนฯ

เพื่อให้สามารถ
ยกระดับและ

พัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ 

1 1 1 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

และ
เครือข่าย
สัมพันธ ์

การยอมรับ
ความเส่ียง 

ยอมรับความเส่ียงในการ
พัฒนาตามงบประมาณที่

ท าได้ 

ค่าเสียโอกาส
ส าหรับกองทุน

หมู่บ้านฯที่
สามารถพัฒนา

ตนเองตาม
เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

ประหยัดงบ 
ประมานในการ

ด าเนินงาน
ประเมินผล

คุณภาพกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1 3 3 สทบ. 

ตาราง  26 ตารางก าหนดวิธีการจดัการความเสีย่งและการวิเคราะห ์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแต่ละทางเลือก 


