
 



ค ำน ำ 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร

จัดการและควบคุมปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง จากการที่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลให้การด าเนินการตาม
แผนงาน ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามปกติ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาส
ความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร และ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

 
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้

จัดท าแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และ
จัดท าาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission)  เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ ของ สทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  โดยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป 

 
 

 
 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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1 ที่มำ: กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร, Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, 2547 
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 บทน ำ  
 
หลักกำรและเหตุผล 

กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนโดยจัดสรรให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริม และสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ 
การบริหารงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเป็น
รูปธรรม อาจมีสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งก ารต้องเผชิญสภาวการณ์ 
ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2563 -2564 และอาจจะต่อเนื่องในปี 2565 กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร ท าให้ สทบ. มีความจ าเป็นที่จะต้องจดัท าคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นการ
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในตัวชี้วัด  
ที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได้ก าหนดให้คณะกรรมการทุนหมุนเวียน จะต้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ สทบ. เพ่ือการบริหารแผนงาน โครงการประจ าปีเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและรวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหาร
และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
และต่อเนื่อง 

ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้น ามาวิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับหน่วยงาน 



๒ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เปนหนวยงานประเภทองคการมหาชนอยูภายใตก ากับดูแล

ของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔7  
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหหมูบานและชุมชนมืองทั่วประเทศสามารถเสริมสราง 
กระบวนการพ่ึงพาตนเองได   

วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
1. เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 

สร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย  การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการ
น าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

2. ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง 

3. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ การสร้าง และการ
พัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอนาคต 

5. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้าน หรือ
ชมุชนเมือง 

ปรัชญำของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
1. เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
2. ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง 
3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
5. กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 

ส านักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติบัญญัติในมาตรา ๒๑  เรียกโดยยอวา สทบ. เปน 
ส านักงานใหญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยมีอ านาจหนาที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ ดังตอไปนี้   

 ๑.  ด าเนินการตาง ๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
 ๒.  เปนส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
 ๓.  ด าเนินการและประสานงานกับสวนราชการของโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
 ๔.  ด าเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนๆด าเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน 

หรือกองทุนชุมชนเมือง และรายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
๕.  ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง  
๖.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปของส านักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เสนอตอ 

คณะกรรมการกองทุนหมบูานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
๗.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมอบหมาย  

 



๓ 
 

วิสัยทัศน์ 

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงิ นทุน  สวัสดิภาพ 
สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่
ที่พอเพียง อบอุ่น เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” 

 

พันธกิจ 

1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไข
ปัญหา  

 2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของชาติ ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

 

ภำรกิจ 

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการเรียนรู้ และ
พัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

4. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่ บ้าน/ชุมชน 
ให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการท างานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการท างานแบบพหุภาคี 
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โครงสร้างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ส านักผู้บริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานนโยบายและปฏบิัติการ 

 
 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการเงิน 
และการบัญช ี

ฝ่ายกฎหมาย 
และงานทะเบียน 

13 สาขาภูมิภาค 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
และเครือข่ายสัมพันธ ์

ฝ่ายจัดการความรู้
และสารสนเทศ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 
 คณะอนุกรรมการสนับสนนุระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 

ฝ่ายประชารัฐ 

ส านักตรวจสอบภายใน 



๕ 
 

แผนงำน/โครงกำร และยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ อนุมัติแผนงาน โครงการ และ

งบประมาณด าเนินงานของ สทบ. ในปีงบประมาณ 2565  ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำยด ำเนินกำร 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรบริกำรประชำชน   

 
1.1 โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง 

1,000 กองทุน 29.9000 

2. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก :   

 
2.1 แผนงานประชารัฐ 76 จ./ศูนย ์/ส่วนกลาง 38.0720 

2.2 โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตาม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

79,610 กองทุน 43.3515 

3. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง   

 

3.1 โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 1,000 คน /13 สทบ.สาขา 2.8827 
3.2 แผนงานการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2565 

79,610 กองทุน 16.3997 

3.3 คลินิกกองทุน สทบ./13 สาขา/ 
76 จ./กทม. 

2.6660 

3.4 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

79,610 กองทุน 212.9760 

4. ยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพหมู่บ้ำนและชุมชน   
 4 .1  โค ร งก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าอ งค์ ค ว าม รู้ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

สมาชิก/กรรมการ/ 
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.5500 

5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน   
 5.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการด าเนินคดี

ในชั้นศาล การว่าความ และการจัดท าเอกสาร  
ทางคด ี

13 สาขา/ส่วนกลาง 
173 คน/ผู้แทนพนักงาน

สอบสวน 77 คน (จ./กทม.) 

4.8555 

5.2 แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนหมูบ่้านชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  5 .2 .1  โครงการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์การ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สทบ. 

คณะกรรมการ/สทบ./ 
หน่วยงานภาค ี

79,610 กองทุน 

92.5000 
 

10.5000 



๖ 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำยด ำเนินกำร 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

  5.2.2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการพัฒนาหมูบ่้านและชุมชน 

4 ภูมิภาค  9 แห่ง 
สมาชิกกองทุน 

45.0000 

5.2.3 โครงการมหกรรมครบรอบ 20 ปี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (โครงการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) 

คณะกรรมการอนุกรรมการ/
หน่วยงานภาคี/เครือข่าย 
สมาชิกกองทุน สื่อมวลชน 

37.0000 

5.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร 

สทบ. 9.8018 
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โครงสร้ำงคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
   

สทบ. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ 49/2565 เมื่อวันที่  11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
๑. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานคณะท างาน 
๒. รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน คณะท างาน 

  และชุมชนเมืองแห่งชาติกลุ่มงานบริหาร 
3. รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน คณะท างาน 

  และชุมชนเมืองแห่งชาติกลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ 
4. ผู้อ านวยการส านักผู้บริหาร คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการฝ่ายประชารัฐ คณะท างาน 

10. ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์   คณะท างานและเลขานุการ 
11. นางสาววิรุทัย  กัลยาสิงห์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวภุมรินทร ์ หมกทอง     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวรจิตา  เตสะอาด     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวภิษาลักษณ์  รักษากุมาร    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
๑. พิจารณาขอบเขตการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในส านักงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๒. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ท้ังเป็นตัว

เงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๓. น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ย งในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้แล้ว
เสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๔. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานของส านักงานฯ และเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๕. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ
และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้อย่างชัดเจนและก าหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 



๘ 
 

กรอบแนวคิดด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สทบ. 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

 
รูปภาพ  1  องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework2 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหาร 

ความเสี่ยงและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ประกอบด้วยหลายประการเช่น วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร กระบวนการท างาน  
ระบบสารสนเทศเป็นต้น 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
องค์กรจะต้องพิจารณาการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
องค์กรจะต้องพิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองค์กร เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจ   
ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการ  
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่    

                                                 
2 ที่มำ: กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร, Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, 2547 
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 (1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  
 (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
 (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  
 (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
องค์กรจะต้องประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่จะน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยง และเมื่อท าการประเมินแล้ว  
จะท าให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

5) การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Response) 
องค์กรจะต้องน าความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงไปด าเนินการก าหนดแผนงาน

มาตรการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ด้วยวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท่ีสุด 

6) กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
องค์กรจะต้องก าหนดกิจกรรมและมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง       

และความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญท่ีจะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด   
8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 



๑๐ 
 

กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สทบ. 
 
ขั้นตอนที่ 1 กำรคัดเลือกโครงกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 เพ่ือให้ สทบ.สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง โดยจะได้พิจารณาคัดเลือกเพ่ือบรหิารจัดการความเสี่ยงจาก 

 แผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีของ สทบ.  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปีก่อน 

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรระบุควำมเสี่ยง   
 ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และเพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด 
แผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจาก
การปฏิบัติงานทุก ๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของ
ทรพัย์สิน 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
การควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป ท าให้การ
จัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง     
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 
ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้วจะต้องน ามาก าหนดระดับ 
ความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามมาตรการหรือกิจกรรม เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ สทบ. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ จะตอ้งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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 3.1 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ 
คือ ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
  ตำรำงกำรก ำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
Likelihood 
Level (L) 

โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 20%) 
2 ต่ า มีโอกาสเกิดนานๆครั้ง (21- 40%) 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (41 – 60 %) 
4 สูง มีโอกาสเกดิค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (61 – 80 %) 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า (มากกว่า 80 %) 

   
  ตำรำงกำรก ำหนดเป็นระดับคะแนนของควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 

Impact 
Level (I) 

โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 ต่ ามาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 
2 ต่ า มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง 
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 

  
3.2 จัดระดับความเสี่ยง 

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง               
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด  

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
คะแนน ค าอธิบาย 

สูงมาก 15 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง 
โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง  ประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สูง 10 - 14 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือ
ก าจัดความเสี่ยง 

ปานกลาง 4 - 9 อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ต่ า 1 - 3 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
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โอกำส 
น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมำก (5)       

สูง (4)       
ปำนกลำง (3)       

น้อย (2)       
น้อยมำก (1) 

 
    

รูปภาพเกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสีย่ง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

 
ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรตอบสนองควำมเสี่ยง 

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ ยงมุ่งเน้นให้
องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
สามารถท าได้ หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ 4 วิธี ดังนี้ 

1) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น  

2) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า  
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน 
หรือปรับปรุงระบบการท างาน เช่น ก าหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดอบรมให้กับบุคลากร เป็นต้น  

3) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืน (Transfer) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น การจ้างที่ปรึกษา
ในกรณี ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

4) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่ง สทบ. ได้ก าหนด 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรอยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) เมื่อเลือก
แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้น ด า เนินการก าหนด
วิธีการส าหรับจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ 5 แนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

5.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (แบบฟอร์มท่ี 1)  
แนวทำง/วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

5.1.1 กำรคัดเลือกแผนงำน/โครงกำร ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของ สทบ. โดยมุ่งเน้นภารกิจงาน  
ที่ส าคัญ ตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจ าปี  และปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปีก่อนหน้า  จ านวน
อย่างน้อย 2 โครงการ เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
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5.1.2 ระบุประเภทควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

5.1.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือหาค่า
ระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วให้น าผล ที่ได้มาประเมินจัดระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk) ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับ สูงมำกและสูง  
มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ส านัก/ฝ่าย/สาขา ในขั้นตอนต่อไป (แบบฟอร์มท่ี 2)   

5.1.4 กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความ
เสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้รับผิดชอบ 

 หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) 
 ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate)  
 ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน (Transfer) 
 ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) 

5.1.5 กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง ภายหลังจากที่ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้กิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า    
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
 5.2 แผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ ส ำนัก/ฝ่ำย/สำขำ (แบบฟอร์มท่ี 2) 
 แนวทำง/วิธีกำรด ำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ ส ำนัก/ฝ่ำย 
  ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย เลือกความเสี่ยง ที่มีระดับสูงมาก 
(15 – 25 คะแนน) สูง (10 – 14 คะแนน) และปานกลาง (4 – 9 คะแนน)  มาจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยง ของส านัก/ฝ่าย ลงในแบบฟอร์มที่ 2 โดยน าข้อมูลความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 1 มาควบคุม     
ความเสี่ยงโดยระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ทั้งนี้ 
จะได้ท าการประมวลข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สทบ. เสนอ
ผู้อ านวยการ สทบ./คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 
 5.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (แบบฟอร์มท่ี 3) 
 แนวทำง/วิธีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  ภายหลังจากท่ีผู้อ านวยการ สทบ./คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แล้ว ให้คณะท างานฯ ประสานงาน ส านัก/ฝ่าย/สาขา เพ่ือด าเนินการตาม
กิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงาน และติดตามผลเป็นระยะ
ตามแบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี งบประมาณ  
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พ.ศ. 2565 เช่น รายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด า เนินงานอย่างถูกต้อง 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  คือ 
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ 
เสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลง
หรือไม่  โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ 6  กำรสื่อสำรและเผยแพร่แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยง 
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆ ลงได้ ปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดัน ให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรจะต้องมีส่วนร่วมในการน าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ช่องทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน 
ระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการท างานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทาง/ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ล ำดับ แนวทำง / ช่องทำง ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน 1 วัน หลังจากแผนฯ 
ได้รับความเห็นชอบ 

 

2 เผยแพ ร่ ใน แผน บ ริห ารจั ด การความ เสี่ ย ง         
ทางเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนๆของ สทบ. 

ภายใน 3 วัน หลังจากแผนฯ 
ได้รับความเห็นชอบ 

 

3 ติดตาม / รายงานผลเป็นรายไตรมาส  ภายใน 15 วัน หลังครบ
ก าหนดระยะเวลา 

 

4 สรุปรายงานผลเป็นรายครั้ง/ไตรมาส เพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง
น าเสนอรายงานเพ่ือพิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินการในปีถัดไป 

ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

 
ขั้นตอนที่ 7  กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ภายหลังจากจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว          
ให้คณะท างานฯ ประสานงานส านัก/ฝ่าย เพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ 
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ตามกิจกรรม/มาตรการลดลง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 



๑๕ 
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ สทบ.  
 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกจาก
แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญ และปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยน ามาก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ ในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นกรอบบริหารความเสี่ยง
องค์กรประจ าปีโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
โดยการก าหนดความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเภทควำมเสี่ยงองค์กร 

การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหาร 
ความเสี่ยงโดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์กรจะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ 
สทบ. ได้แก่ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขัน             
ที่เปลี่ยนแปลง 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงาน
ภายในองค์กรซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการท างานโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการทุจริต
ภายในองค์กร 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินต่อ
องค์กร 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยครอบคลุมถึงกฎระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่ก ากับดูแลองค์กร 

 
กำรระบุควำมเสี่ยงระดับองค์กร 

1. กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

การประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงนั้น ท าการสรุปผลจากปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
จากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการประเมินผลและนโยบาย และยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงทบทวนปัจจัยเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564 พบว่า สทบ. มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 3 
ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 



๑๖ 
 

ประเด็นควำมเสี่ยง/ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 

ด้ำนกลยุทธ ์
Strategic Risk 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
Operational Risk 

ด้ำนกำรเงิน 
Financial Risk 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ 

Com
pliance Risk 

RF 1 

การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วน 
ตามเป้าหมายจ านวน 79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

S1  O1 F1  
 

RF 2 
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชี 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ  
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

  O2 F2 C1 

RF 3 
การด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
มีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

 O3  C2 

ตำรำง  1 ปัจจัยเสี่ยง ของ สทบ. ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

โดยสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ได้ดังนี้  

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

นอกจากนี้การระบุความเสี่ยงนั้นต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการ
ควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในปีก่อนหน้าด้วย ในกรณีของสทบ. 
จ าแนกปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

 

 

 



๑๗ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลือสืบเนื่องจำกปี 2563 -2564  รวม 2 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

RF 1   กำรจัดท ำข้อมูลกองทุนหมู่บ้ ำนและชุมชนเมืองเพื่ อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
ยังไม่ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 79,610 กองทุน 

  ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 มีสาเหตุจากการด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพ่ือให้ ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพ อเกี่ ยวกับมูลค่ าเงินลงทุน  
ตามความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายงานการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ วันที่  
30 กันยายน 2563 ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 
กองทุน และการรายงานการสอบบัญชีฯของ สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ยังคงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ 
ปี 2563  สทบ. จึงได้ยกปัจจัยเสี่ยงนี้มาด าเนินการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปี 2565 และได้จัด
ประเภทของปัจจัยเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน และด้านการเงิน  

RF 2 บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกำรตรวจสอบบัญช ี(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 มีสาเหตุมาจากจ านวนผู้ตรวจสอบบัญชียังมีไม่เพียงพอต่อเป้าหมายจ านวนกองทุน

หมู่บ้านฯ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค  COVID-19  ตั้งแต่ปี  2563 เป็นต้นมาต่อเนื่อง           
ถึงปี 2564 ยังคงส่งผลให้การด าเนินโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ จ านวน 1,000 คน 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ถึงแม้ว่าการตรวจสอบบัญชีประจ าปีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ งจะมีจ านวน
มากกว่าเป้าหมาย 1,000 กองทุน แต่ก็ยังไม่ยังเพียงพอและไม่สามารถขยายผลให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย
จ านวนกองทุนทั้งหมดได้ อาจส่งผลการตรวจสอบบัญชีประจ าปีไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน และ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการที่ก าหนด โดยระดับความเสี่ยงนั้นยังไม่หมดไป  สทบ. จึงได้ยกปัจจัยเสี่ยง
นี้มาด าเนินการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปี 2565 และได้จัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเป็นความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ปัจจัยเสี่ยงใหม่ปี 2565 จ ำนวน 1 ปัจจัย ได้แก่ 

RF 3 กำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองมีควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 

  ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการประจ าปี 2565 ที่การด าเนินโครงการในแต่ละ
ขั้นตอนมีกระบวนงานเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกจ านวนมาก มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการเป็น
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 79,610 กองทุน และการด าเนินงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างกรณี  
ที่มีวงเงินจ านวนสูงต้องมีหลายขั้นตอน และมีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
รวมทั้งความหลากหลายรูแปบบของเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้จะต้องใช้ระยะเวลา
มาก และการด าเนินงานมีความล่าช้า อาจไม่สามารถด าเนินโครงการให้เสร็จเรียบร้อยได้ในปีงบประมาณ 
2565  สทบ. ได้จัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

 



๑๘ 
 

2. กำรพิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยใน 

 ตามกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ได้ระบุถึงประเด็นส าคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยกรอบการควบคุมภายใน จะประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment) กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) และการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) ดั งนั้ น  เมื่ อได้มีการระบุปั จจัย เสี่ ยงเรียบร้อยแล้ว ในส่ วนถัด ไปคือ            
การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจากการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประ เมินผลการด าเนินงาน        
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกตัวอย่างกรอบการพิจารณา
ระบบควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับการควบคุมจะพิจารณาใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม และการติดตาม  

ทั้งนี้ ส าหรับการวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่มีอยู่ จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ จะเป็นการช่วยสนับสนุนการ
พิจารณาและวิเคราะห์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภ าพมากขึ้น เนื่องจากยังสามารถเข้าใจถึง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานการควบคุมภายในในปัจจุบันต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ในกรณีที่ประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมมีระดับต่ ากว่า 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องมีการวาง
แผนการบริการความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม และเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ลดลงจนอยู่ในระดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงสามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ สทบ. ออกมาได้ดังนี้ 

ประเด็นควำมเสี่ยง/  
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ มำตรกำรควบคุมในปัจจุบัน ระดับ

คะแนน 

มำตรกำรควบคุมทีจ่ะใช้/ 
แนวทำงกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง 
RF 1 การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการ
ตรวจสอบติดตามผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย
จ านวน 79,610 กองทุน 

สทบ.ไดม้อบหมายให้ สทบ.สาขา ติดตาม
งบการเงินของกองทนุหมู่บ้านและชุมชน
เมือง โดยมีการรวบรวมข้อมลูงบการเงิน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ไดจ้ านวน 
70,667  กองทุน แต่ในกระบวนการ
ควบคุมนั้นยังไมส่ามารถมีข้อมลูได้
ครบถ้วน 

2 1) ทบทวนกระบวนการ
ขั้นตอนการติดตามข้อมลู
รายงานทางการเงิน/
รายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน และ
แผนติดตามและรายงาย
ผลการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ปี 2565 (แผน 4 ป)ี 
2) แผนการด าเนินงาน
จัดท ารายงานข้อมลูทาง
การเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ของ
กองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 
ในปีงบประมาณ 2565 

RF 2 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้านการตรวจสอบบัญชี 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 

1) สทบ. ก าหนดโครงการสรา้งผู้ตรวจสอบ
บัญชีต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ แต่การ
ด าเนินงานยังไมส่ามารถบรรลเุป้าหมาย  
2) การตรวจสอบบญัชีประจ าปีบรรลุ

3 1) โครงการสรา้ง 
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านฯ ปี  2565 
 



๑๙ 
 

ประเด็นควำมเสี่ยง/  
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ มำตรกำรควบคุมในปัจจุบัน ระดับ

คะแนน 

มำตรกำรควบคุมทีจ่ะใช้/ 
แนวทำงกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง 
เป้าหมายปลีะ 1,000 กองทุน แต่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบบัญช ี
ยังไม่ครบถ้วน และยังไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกันอย่างทั่วถึง  
     นอกจากน้ี เนื่องจากภัยคุกคามจาก
สถานการณ ์COVID-19 ที่มีการระบาด
ต่อเนื่องท าให้กระบวนการประสานงาน
และการด าเนินงานเกดิความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ซึ่งยังส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการตดิตามและการ
ด าเนินงานของโครงการสร้างผู้ตรวจสอบ
บัญชี 

2) ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน และการ
ติดตามอย่างเหมาะสม 
และเพิ่มช่องทางใน
รูปแบบออนไลน ์

RF 3 การด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองมีความล่าช้า 
ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ในปีงบประมาณ 

1) สทบ. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าขอบเขต
การด าเนินงาน โดยมีองค์ประกอบท้ัง
บุคคลภายใน และบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเทคโนโลยจีาก
ภายนอก 
2) สทบ. จัดเวทเีพื่อรับฟังความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  
   แต่ในกระบวนการควบคุมยังไมเ่พียงพอ
ท าให้กระบวนการขั้นตอนการจัดท า
ขอบเขตการด าเนินงาน และการจดัซื้อ 
จัดจ้างยังไมส่ามารถด าเนินการไดต้าม
แผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

2 1) ก ากับและตดิตาม
ความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่องจากฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ 
2) ทบทวน/ปรับแผนการ
ด าเนินงานโครงการบริหาร
จัดการดา้นการเงินด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

กำรประเมินระดับของโอกำส และผลกระทบของปจัจัยเสี่ยง 

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับ
โอกาส (Likelihood) และวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ  โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยง        
ทั้ง 2 ด้าน สามารถน ามาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1   กำรจัดท ำข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน        
กำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติยังไม่ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 79,610 กองทุน 
จากการด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือให้ได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุน ตามความเห็นอย่างมีเงื่อนไขใน
รายงานการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย จ านวน 79,610 กองทุน และการรายงานการสอบบัญชีฯของ 
สตง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ยังคงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับปี 2563  และปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เป็นความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (S1)  ด้านการด าเนินงาน(O1)  และด้านการเงิน(F1) 
 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
1 น้อยมาก มีข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 

ตามเป้าหมายร้อยละ 100 จ านวน 79,610 กองทุน   
2 น้อย มีข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 

จ านวนมากกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมาย  (จ านวน 75,630 กองทุน) 
3 ปานกลาง มีข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 

จ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย (จ านวน 71,649 กองทุน) 
4 สูง มีข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 

จ านวนมากกว่าร้อยละ 85 ของเป้าหมาย (จ านวน 67,669 กองทนุ) 
5 สูงมาก มีข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และงบการเงิน 

จ านวนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย(จ านวน 63,688 กองทุน)  
ตำรำง 2  โอกำสที่ สทบ.จะมขี้อมลูสถำนะกำรเงินของกองทุนหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองไม่ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย 

 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านครบถ้วน มีความเหมาะสมและเพียงพอสามารถคลี่คลาย
เง่ือนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง. ได้ 

2 น้อย สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วนและไมเ่พียงพอ ไม่สามารถคลี่คลายเง่ือนไขการ
รายงานสอบบัญชีของ สตง.  และขอ้มูลสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินโครงการอื่น  ๆ

3 ปานกลาง สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอ ไม่สามารถคลี่คลายเง่ือนไขการ
รายงานสอบบัญชีของ สตง. แต่ข้อมูลมีความน่าเชือถือในการตัดสินใจด้านนโยบาย 

4 สูง สทบ. มีข้อมูลสถานะของกองทุนหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วนและไมเ่พียงพอ ไม่สามารถคลี่คลายเง่ือนไขการ
รายงานสอบบัญชีของ สตง. และยังไม่มีความน่าเชือถือในการตัดสินใจด้านนโยบาย 

5 สูงมาก สทบ. มีข้อมูลนสถานะของกองทุนหมู่บ้านไมเ่หมาะสม และไม่เพียงพอตอ่ความน่าเช่ือถือ 
ไม่สามารถคลี่คลายเง่ือนไขการรายงานสอบบัญชีของ สตง. 

ตำรำง  3  ผลกระทบจำกกรณีที่ สทบ. มีขอ้มูลสถำนะกำรเงินของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองไม่ครบถ้วน 



๒๑ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2  บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกำรตรวจสอบบัญช ี(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปี 2563-2564 กรณีมีจ านวนผู้ตรวจสอบ

บัญชียังมีไม่เพียงพอต่อเป้าหมายจ านวนกองทุนหมู่บ้านฯ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19  
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาต่อเนื่องถึงปี 2564 ยังคงส่งผลให้การด าเนินโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 1,000 คน ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ถึงแม้ว่าการตรวจสอบบัญชีประจ าปี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะมีจ านวนมากกว่าเป้าหมาย 1,000 กองทุน แต่ก็ยังไม่ยังเพียงพอและ 
ไม่สามารถขยายผลให้ครบถ้วนตามเป้าหมายจ านวนกองทุนทั้งหมดได้ อาจส่งผลการตรวจสอบบัญชีประจ าปี
ไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกองทุน และไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการที่ก าหนด โดยระดับความเสี่ยงนั้น
ยังไม่หมดไป  และปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O2) ด้านการเงิน (F2) และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (C2)  

 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญช ี
มากกว่าเป้าหมาย 200 คน (จ านวน 1,200 คน ) 

2 น้อย มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญช ี
มากกว่าเป้าหมาย 100 คน (จ านวน 1,100  คน ) 

3 ปานกลาง มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญช ี
ตามเป้าหมาย (X) จ านวน 1,000  คน   

4 สูง มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญชใีนปี 2565 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 500 คน (จ านวน 500 คน) 

5 สูงมาก ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญชไีม่เพียงพอ 

ตำรำง  4 โอกำสทีบุ่คลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอ 

ระดับ 
 

ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก รายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และสามารถ
ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนกองทุนหมู่บ้านมากกว่าเป้าหมาย 
200 กองทุน (จ านวน 1,200 กองทุน) 

2 น้อย มีรายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และสามารถ
ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนกองทุนหมู่บ้านมากกว่าเป้าหมาย 
100 กองทุน (จ านวน 1,100 กองทุน) 

3 ปานกลาง มีรายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และสามารถ
ตรวจสอบบญัชีประจ าปีเป็นจ านวนกองทุนหมู่บ้านตามเป้าหมาย 
จ านวน 1,000 กองทุน 

4 สูง มีรายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และสามารถ
ตรวจสอบบญัชีประจ าปีเป็นจ านวนกองทุนหมู่บ้านต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน 100 กองทุน ( 900 กองทุน) 

5 สูงมาก ไม่มรีายงานการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านประจ าปี 2565 และ 
ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได ้

ตำรำง  5  ผลกระทบจำกกรณีทีบุ่คลำกรทีม่ีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนผู้ตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอ 



๒๒ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3  กำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ 
กองทนุหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองมีควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 

    ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการประจ าปี 2565 ที่การด าเนินโครงการ
ในแต่ละขั้นตอนมีกระบวนงานเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกจ านวนมาก มีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 79 ,610 กองทุน และการด าเนินงานตามระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีวงเงินจ านวนสูงต้องมีหลายขั้นตอน และมีการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน รวมทั้งความหลากหลายรูแปบบของเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้
จะต้องใช้ระยะเวลามาก และการด าเนินงานมีความล่าช้า อาจไม่สามารถด าเนินโครงการให้เสร็จเรียบร้อยได้
ในปีงบประมาณ 2565  สทบ. ได้จัดประเภทของปัจจัยเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
1 น้อยมาก การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผน สามารถด าเนินงานไดค้รบถว้นขัน้ตอน 

2 น้อย สามารถด าเนินโครงการ มากกว่า 5 ขั้นตอน และ มีแผนฝึกอบรมผู้ใช้งาน  
การด าเนินงานโครงการมีความล่าช้ามากกว่า 1 เดือน 

3 ปานกลาง สามารถด าเนินงานได้บางข้ันตอน ( 4 ขั้นตอน) และสามารถด าเนินการตามกระบวนงาน
จัดจ้างไดต้ามระเบยีบ การด าเนินงานโครงการมีความลา่ช้ามากกว่า 3 เดือน 

4 สูง สามารถด าเนินงานได้บางขั้นตอน ( 3 ขั้นตอน) การด าเนินโครงการฯ มีความล่าช้า
มากกว่า 6 เดือน 

5 สูงมาก ไม่สามารถด าเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน การด าเนินโครงการฯ มีความล่าช้า และไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

ตำรำง  6  โอกำสที ่สทบ. ด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนหมู่บ้ำน
และชมุชนเมืองมีควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
1 น้อยมาก สทบ. มีระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง และมีจ านวนกองทุนหมู่บ้านผู้ใช้งานระบบ 
2 น้อย สทบ. มีการมีระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3 ปานกลาง สทบ. มีกระบวนการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน จัดจ้างการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เป็นไปบางวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4 สูง สทบ. มีข้อมูลการยืนยันความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน แต่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ไมส่ามารถด าเนินงานกระบวนงานจัดจ้างได ้

5 สูงมาก สทบ. ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการในการสนับสนุน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 

ตาราง  7  ผลกระทบจากกรณีที่สทบ. ด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
  หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 



๒๓ 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยงของ สทบ.  
 

ประเภทควำมเสี่ยง ประเดน็ควำมเสี่ยง 

ระดับ 
(ระบุตัวเลข 1-25) 

ระดับควำมเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมำย √) 

โอกำส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

ควำมเสี่ยง 
(1-25) 

ต่ ำ 
(1-3) 

ปำนกลำง 
(4-9) 

สูง 
(10-14) 

สูงมำก 
(15-25) 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกลยทุธ ์

(Strategic Risk) 

S1: การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม 
เป้าหมายจ านวน 79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

 

4 4 16     

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรปฏบิตัิงำน 
(Operation Risk) 

O1:  การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม 
เป้าหมายจ านวน 79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

4 4 16     

O2: บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญชี 
ไม่เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

4 1 4     

O3: การด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
มีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

4 4 16     

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรเงิน 

(Financial risk) 

F1::  การจัดท าข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
สนับสนุนการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมาย
จ านวน 79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงท่ีเหลืออยู่จากปี 2564) 

4 4 16     

F2: บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญชี 
ไม่เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

4 1 4     

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรปฏบิตัติำม

กฎระเบยีบ 
(Compliance risk) 

C1:  บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านผู้ตรวจสอบบัญชี 
ไม่เพียงพอ (ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี 2564) 

4 1 4     

C2:  การด าเนินโครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง      
มีความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

4 4 16     

ตำรำง  8 กำรประเมินควำมเสี่ยงของ สทบ.ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

 

 



๒๔ 
 

จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรข้างต้น สามารถน ามา
จัดท าเป็นแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 
 
 

  
โอกำส 

น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง สูงมำก 
(1) (2) (3) (4) (5) 

  ผ
ลก

ระ
ทบ

 

สูงมำก 
(5) 

    

 

  

สูง (4)     

  

  

ปำน
กลำง 
(3) 

     

น้อย 
(2) 

     

น้อย
มำก 
(1) 

 
  

 

 
  

รูปภาพ  2 แผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กรของ สทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น 4 ระดับ ตาม Risk Profile ดังนี้ 

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

(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยงก าหนดเป็นสีเหลือง (    ) 

(3) ร ะดั บ ค ว าม เสี่ ย งสู ง  (High) ค ะ แ น น ร ะ ดั บ ค ว า ม เสี่ ย ง  10 – 14 ค ะ แ น น  
มีแผนลดความเสี่ยงก าหนดเป็นสีส้ม (    ) 

(4) ระดับความเสี่ ยงสู งมาก  (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ ยง 15 – 25 คะแนน  
มีแผนลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยงก าหนดเป็นสีแดง (    ) 

  

RF ๑ 
(S1 ,O1 ,F1) 

RF 2 
(O2, F2 ,C1) 

RF ๓ 
(O3 ,C2) 



๒๕ 
 

สทบ. ได้มีการก าหนดขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพ่ือให้องค์กร
สามารถก าหนดเป้าหมายทีต่้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว โดยสรุป
รายละเอียดระดับคะแนนต่อจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ดังนี้ 

 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ระดับคะแนน
ควำมเสี่ยง  

ควำมหมำย 
จ ำนวนประเด็น

ควำมเสี่ยงกองทุน 
สูงมำก 15-25 ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ 

1. ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ
พอยอมรับได้ในทันที 

2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 
เป็นล าดับแรก 

5 

สูง 10-14 ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ 
1. ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

หรือพอยอมรับได ้
2. ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

- 

ปำนกลำง 4-9 ระดับท่ีพอยอมรบัได้ 
1. ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ยไป

3 

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

- 

รวม 8 

ตำรำง  9 สรุประดับควำมเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้
2. ต้องก าหนดให้มีผรับผู้ ดชอิ บต้องตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 



๒๖ 
 

กำรประเมินควำมคุม้ค่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) 

ควำมเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงปัจจุบัน วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำงในกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง 
ที่คำดว่ำจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกำส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกำส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 1 การจัดท าข้อมูล
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจสอบติดตามผล
การด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ยังไม่ครบถ้วนตาม 
เป้าหมายจ านวน 
79,610 กองทุน 
(ปัจจัยเส่ียงที่เหลืออยู่
จากป ี2564) 
 

S1.O1, F1 4 4 16 

กำรยุติ 
ควำมเสี่ยง 

ไม่สามารถยุติเนื่องจากเป็นตามนโยบายคณะกรรมการ 
และเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ      

กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสี่ยง 

1) การด าเนินโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  
2) จ้างบริษัทหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
(outsource) 

1) ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการประเมินฯ  

2) มีต้นทุนในการจัดจ้าง 
บริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เพื่อการจัดเก็บ

ข้อมูลตามเป้าหมาย 

มีข้อมูลสถานะการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองครบถ้วน 
 

1 1 1 สทบ. 

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

แผนการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนหมู่บ้าน 
ประจ าป ี2565  
และแผนติดตาม 

งบการเงิน ฯ  

ค่าใช้จ่ายการสนับสนนุการ
ด าเนินงานรายงานของกองทุน
หมู่บ้านตามแผนการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนหมู่บา้น ประจ าป ี

2565  
 จ านวน 16,399,700 บาท 

สทบ. มีข้อมูลสถานะ
ของกองทุนหมู่บ้าน ยัง
ไม่ครบถ้วน แต่สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้

2 2 4 ฝปค. 

กำรยอมรับ
ควำมเสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยง 
มีรายงานข้อมูลสถานะ

การเงินของกองทุนหมู่บ้าน
เท่าเดิม 

ระหว่างร้อยละ 85-90  
 

1) ค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจกรรม
การประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายการ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
2) สามารถด าเนินงานได้
เฉพาะแผนติดตามงบการเงิน  

สทบ. มีข้อมูลสถานะ
ของกองทุนหมู่บ้าน แต่
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3 3 9 ฝปค.  

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ในปี 2565 สทบ. มีแผนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ประจ าปี 2565  และแผนติดตามงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งจะท าให้ความเสี่ยงลงลดเหลือ โอกำสระดับ 2 และ
ผลกระทบระดับ 2 ทั้งนี้ สทบ. สามารถลดความเสี่ยงจนหมดไปได้หากมีการด าเนินงานตามและได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 



๒๗ 
 

 

ควำมเสี่ยง/ 
ปัจจยัเสี่ยง 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงปัจจุบัน วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำงในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง 
ที่คำดว่ำจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกำส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกำส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 2 บุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน 
การตรวจสอบบัญชี  
(ผู้ตรวจสอบบัญชี)  
ไม่เพียงพอ  
(ปัจจัยเส่ียงที่เหลืออยู่
จากป ี2564) 

O2, F2, C1 4 1 4 

กำรยุติควำมเสี่ยง ไม่สามารถยุติได้เพราะเป็นกฏระเบียบข้อบังคับให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี         

กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสี่ยง 

จ้างบริษัทหรือผู้
ตรวจสอบบัญชีจาก

ภายนอก (outsource) 

ต้นทุนในการจัดจ้าง 
บริษัทหรือผู้ตรวจสอบ

บัญชีจากภายนอก 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็น

ตามเป้าหมายกองทุน 

มีการด าเนินงานการ
ตรวจสอบบัญชีอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และได้มาตรฐาน

เดียวกันทุกกองทุน 

1 1 1 สทบ. 

กำรลดควำมเสี่ยง 

โครงการสร้าง 
ผู้ตรวจสอบบัญชี 
กองทุนหมู่บ้านฯ  

(1,000 คน)  
โดยจัดอบรมและจัดสอบ
ตามมาตรฐานเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

และความช านาญ 
เฉพาะด้าน 

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมของผู้เข้าร่วม

โครงการ  
1,300,000 บาท 

2. ค่าด าเนินการจัดสอบ  
282,700 บาท 

รวม  1,582,700 บำท 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

มีจ านวนบุคลากรที่เพิ่ม
ทุนตามเป้าหมาย 

และกองทุนหมู่บ้านได้รับ
การตรวจสอบบัญชีอย่าง

ครบถ้วน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3 1 3 ฝงบ. 

กำรยอมรับ 
ควำมเสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยง 
ในจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ 

ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน และปริมาณ
งานต่อจ านวนผู้สอบ
บัญชีที่มีในปัจจุบัน 

สทบ. สามารถด าเนินงาน
ตรวจสอบบัญชีได้แต่ไม่

สมบูรณ์ 
3 1 3 ฝงบ.  

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ในปี 2565 โดยการด าเนินการโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ จะส่งผลให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีจ านวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ระดับความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ที่ โอกำสระดับ 3 และผลกระทบระดับ 1 
รวมถึง สทบ. จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจนลดลงจนหมดไปได้หากมีการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องจนมีจ านวนที่เพียงพอ และการตรวจสอบบัญชีได้มาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน 



๒๘ 
 

 

ควำมเสี่ยง/ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงปัจจุบัน วิธีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แนวทำงในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง 
ที่คำดว่ำจะเหลืออยู่ ผู้รับผิด 

ชอบ โอกำส ผล 
กระทบ ระดับ ต้นทุน ผลประโยชน์ โอกำส ผล 

กระทบ ระดับ 

RF 3 การด าเนิน
โครงการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง  
มีความล่าช้า 
ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ 

O3, C2 4 4 16 

กำรยุติควำม
เสี่ยง 

ไม่สามารถยุติเน่ืองจากเป็นตามนโยบายคณะกรรมการ 
และเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ         

กำรถ่ำยโอน 
ควำมเสี่ยง 

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานท่ีจัดจ้าง
บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด าเนินการ     

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

1) ก ากับและติดตาม
ความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่องตามขั้นตอน
การด าเนินโครงการ 
2) ทบทวน/ 
ปรับแผนการ
ด าเนินงานโครงการฯ
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินโครงการฯ 

รวม 212,976,000 
บำท 

ด าเนินงานตาม
กระบวนการจ้ดจ้าง
บุคคลภายนอก หรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ได้ตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 3 9 ฝจส. 

กำรยอมรับ 
ควำมเสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยง 
การปรับแผนด าเนินงาน 

ในปีบัญชีถัดไป 

ความล่าช้า 
ในการด าเนินงาน  

สทบ. สามารถด าเนินงาน
ในขั้นตอนการยืนยัน
ความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการทางการเงินของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4 4 16  ฝจส. 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงท่ี 3 ในปี 2565 ได้แก่ การลดความเสี่ยงโดยการด าเนินโครงการฯ ในขั้นตอนที่ให้มีกระบวนการก าหนดขอบเขต
การด าเนินงาน จัดจ้างการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ที่ 
โอกำสระดับ 3 และผลกระทบระดับ 3  ทั้งนี้ สทบ.  สามารถยอมรับความเสี่ยงได้โดยการปรับแผนการด าเนินงานต่อเนื่องในปีถัดไปเนื่องจากเป็นโครงการทีมีผู้ใช้งาน
ขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณด าเนินการสูง และเก่ียวข้องกับระเบียบ และความหลากหลายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๒๙ 
 

ควำมเสี่ยงที่เหลือจำกกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Residual Risk) 

จากการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือกของแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถคาดการณ์ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าคงเหลือหลังจากด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมายในปี 2565 นี้ 

โอกำส (L) 
 
ผลกระทบ (I) 

(1) 
เกิดน้อยมำก 

(2) 
เกิดขึ้นน้อย 

(๓) 
เกิดขึ้นบ้ำง 

 

(๔) 
เกิดบ่อยครั้ง 

(5) 
เกิดขึ้นประจ ำ 

(5) รุนแรงมำก 

  
   

(4) รุนแรง 

   
  

(3) ปำนกลำง 

  
RF1 (s1,O1,F1) 
RF3 (O3,C2)  

 
  

(2) น้อย 

     

(1) นอ้ยมำก 
 
 
 

 
 

RF2 
(O2,F2,C1)   

รูปภาพ  3 Residual Risk Profile ของระดับความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังท าแผนบริหารความเสีย่ง 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงน ามาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละ 
ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะ
ค านึงถึงโอกาสในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จด้วย นอกเหนือจากโอกาสเกิดและผลกระทบโดย
สามารถแสดงกิจกรรมในกำรก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ขององค์กร ได้ดังนี ้

 



๓๐ 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

ควำมเสี่ยง/  
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท
ควำม
เสี่ยง 

ทำงเลือก 
กำรบริหำร

จัดกำรควำม
เสี่ยง 

แผนงำนกิจกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 1 
(2564) 

ไตรมำส 2 
(2565) 

ไตรมำส 3 
 (2565) 

ไตรมำส 4 
(2565) 

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 กำรจัดท ำข้อมูลกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
เพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติยังไม่ครบถ้วนตำม 
เป้ำหมำยจ ำนวน 79,610 
กองทุน 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จำก 
ปี 2564) 

S1 
O1 
F1 

การลดความเส่ียง 

1. แผนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
1.1 จัดแผนการด าเนินงาน             

ฝปค. 
1.2 ประชุมหารือ จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

            

1.2 สทบ.สาขา ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

2. แผนติดตำมงบกำรเงินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
2.1 ประสาน สทบ.สาขา และเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน ให้รวบรวมข้อมูลงบการเงินฯ 

            ฝปค. /ฝจส. 

2.2 บันทึกข้อมูลในระบบ             
2.3 วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนนิงาน             

RF 2 บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำนกำรตรวจสอบบัญชี 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) ไม่เพียงพอ 
(ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่จำกปี 
2564) 

O2 
F2 
C1 

การลดความเส่ียง 

โครงกำรสร้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนฯ  

1.ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
บัญชีร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

            

ฝงบ. 

2. เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาผู้ตรวจสอบบญัช ี

            

3.จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญช ี             

4. จัดทดสอบผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมขึน้
ทะเบียนผู้ที่สอบผ่าน 

            



๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ควำมเสี่ยง/  
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท
ควำม
เสี่ยง 

ทำงเลือก 
กำรบริหำร

จัดกำรควำม
เสี่ยง 

แผนงำนกิจกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 1 
(2564) 

ไตรมำส 2 
(2565) 

ไตรมำส 3 
 (2565) 

ไตรมำส 4 
(2565) 

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 กำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
มีควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 

O3, 
C2 

กำรลด 
ควำมเสี่ยง 

1. ก ำกับและติดตำมควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.1 มอบหมายให้ฝ่ายที่เกีย่วข้อง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินโครงการ  

            

ฝจส. 
 1.2 มีการประสานงานและติดตามการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอนทุกเดือน 

            

2. ทบทวน/ปรับแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2.1 ประชุมหารอืหนว่ยงานภายในเพือ่
รับทราบปญัหา อุปสรรคในการด าเนนิงานที่
จ าเป็นดา้นกระบวนการจัดจ้าง ด้านระบบ
สารสนเทศ ดา้นระเบยีบปฏบิัติที่เกี่ยวขอ้ง  

            ฝจส /
คณะท างาน 

2.2  แต่งต้ังคณะท างาน องค์ประกอบ
บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

            

2.3  ปรับแผนการด าเนินงานโครงการฯ ที่
เหมาะสม เสนอผู้บริหารเพือ่พิจารณา 

            

2.4  ติดตามและรายงานความคืบหน้าทกุเดือน             



๓๒ 
 

กำรท ำรำยงำน กำรประเมินผล และกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก-๓๓ 
 

 
 

ตำรำงสรุปผลกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร ปี 2565 ของ ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

 

ภำรกจิ/แผนงำน/โครงกำร 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ล ำดับควำมส ำคัญ ควำมสอดคล้องกับ 
ประด็นยุทธศำสตร ์

งบประมำณที่ได้รับ 
ในปัจจุบัน/จ ำนวนเงิน
ที่อำจได้รับผลกระทบ 

ผู้ได้รับผลกระทบ คะแนนรวม 

      
      
      
      
 

ตาราง  10 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ปี 2565 ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ผนวก ก-๓๔ 
 

 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงปัจจุบัน ระดับ

ควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลและประโยชน์ ควำมเสี่ยงที่คำดว่ำ
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 

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

 

              

ตาราง  11 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมและการวิเคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 



ผนวก ก-๓๕ 
 

 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงปัจจุบัน ระดับ

ควำม
เสี่ยง 

กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

L I L×I เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ตาราง  12 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 



ผนวก ก-๓๖ 
 

 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงปัจจุบัน แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
และกำรด ำเนินงำน 

 

ควำมเสี่ยงหลังด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปัญหำและอุปสรรค/ 

ต ำแนะน ำ ผู้รับผิดชอบ 
L I L×I L I L×I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

ตาราง  13 แบบฟอร์มการประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก-๓๗ 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2565 
แผนงำน / โครงกำร .......................................................................... 

 
ล ำดับที ่ ประเด็นควำม

เสี่ยง 
ก่อนกำรบริหำรควำมเสี่ยง สถำนะปัจจุบัน หลังกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรด ำเนินกำร/

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
  โอกำส ผลกระทบ ระดับ คงเดิม เปลี่ยนแปลง โอกำส ผลกระทบ ระดับ  

           
           
           

ตาราง  14  แบบฟอร์มรายงารผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2565 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก-๓๘ 
 

 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน และผลที่คำดว่ำจะได้รับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โครงกำรของ ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 

กิจกรรม ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน (Cost) 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Benefit) 
 

   
   
   
   

ตาราง  15  แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย/ต้นทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับการบรหิารความเสี่ยง โครงการของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 


