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แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ประจ าปี 2565 

1. ค้นหา / ระบุความเส่ียงของสหกรณ์ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานจริง โดยด าเนินการวิเคราะห์ตามขอบเขตที่ก าหนด ศึกษาเกณฑ์สรุปผลการวิเคราะห์จากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานคัดเลือก

ในส่วนที่เหมาะสมมาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพปัจจุบัน เพื่อคันหาความเสี่ยงทั้งน้ีเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรทุกฝ่ายได้พบประเด็นปัญหา ที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังน้ี 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ได้แก ่

1.1 สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ไม่มีค่านิยมและไม่เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามที่สหกรณ์มุ่งหมาย 
1.2 การศึกษา ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ครบถ้วน  
1.3 สมาชิกไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วม อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างต่อเน่ือง 
1.4 เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการท างาน ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
1.5 กรรมการด าเนินการไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

2.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ได้แก ่
2.1 สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เป็นปัจจุบัน 
2.2การบันทึกบัญชีเงินฝากของสมาชิกคลาดเคลื่อน 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ได้แก ่
3.1 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
3.2 บัญชีเงินฝากประจ า 24 เดือนระบบไม่ปิดบัญชีเม่ือสมาชิกผิดเงื่อนไข 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ได้แก ่
4.1 การค านวณสินเชื่อให้สมาชิกมีความแตกต่างกัน 

5. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก ่
5.1 มีความล่าช้าในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
5.2 จ านวนสมาชิกที่มาใช้บริการตู้ ATM น้อยลง 

6. ความเส่ียงด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไดแ้ก ่
6.1 ส านักงานอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ 
6.2 การจัดเก็บเอกสารยากต่อการค้นหา 

6.3 ห้องน้ ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
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2.  ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ 

แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลกลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรงุพัฒนาให้มรีะบบการบรหิารจัดการที่ดี 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โครงการเสรมิสร้าง
ค่านิยมร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กร แก่ 
สมาชิก กรรมการ 
และเจ้าหน้าที ่

เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จทาง
ความคิด ตามค่านิยม 
(VALUE) “ มุ่งมั่นพัฒนา 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
บริการด้วยใจ ” 

1.1 สมาชิก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ไม่มีค่านิยมและ
ไม่เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ตามที่สหกรณ์มุ่งหมาย 

1.1.1ไม่ได้ก าหนด
ผู้รบัผิดชอบเพื่อจัดท าแผน
และด าเนินการ 
 

 
5 
 
 

 
2 
 
 

 
10 
 
 

 
สูง 
 
 

 ศึกษาทบทวน
วิเคราะห์กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน  

เพื่อปรับปรงุ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ความเท่าเทียม และ
สอดคล้องกบักฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องใหเ้ป็นปัจจุบัน 

1.2 การศึกษา ทบทวน
ข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
ครบถ้วน 

1.2.1 การปฏิบัติงานอาจไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

2 4 8 ปาน
กลาง 
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แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)(ต่อ) 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลกลยุทธ์ท่ี 3พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร เพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1) โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิก 

เพื่อพฒันาองค์ความรู้ สทิธิ
หน้าที่ การมีส่วนร่วม 
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ
สหกรณ์ 

1.3 สมาชิกไม่ได้รับการพฒันา
องค์ความรู้ สิทธิหน้าที่ การมี
ส่วนร่วม อุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง 

1.3.1 เกิดโรคระบาด
Covid-19 ไม่
สามารถด าเนินการ
ตามโครงการได ้

1 
 
 

4 
 
 

4 
 

ปาน
กลาง 

 
 

2)โครงการอบรม
สัมมนาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

เพื่ออบรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์
ให้มีความรู้และเข้าใจใน
กฎหมายข้อบงัคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 

1.4 เจ้าหน้าที่ไมม่ีความรู้และ
เข้าใจในกฎหมายข้อบังคับ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการท างาน ใหเ้ท่าทันกบัการ
เปลี่ยนแปลง 

1.4.1 เกิดโรคระบาด
Covid-19ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
โครงการได ้

1 4 4 ปาน
กลาง 

3) แผนงานอบรม
สัมมนากรรมการ
ด าเนินงาน 

เพื่อพฒันาองค์ความรู้ 
บทบาทหน้าที่ การ
บรหิารงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน 

1.5 กรรมการด าเนินการไม่ได้
รับการพัฒนาองค์ความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ การบริหารงาน 
การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน 

1.5.1 เกิดโรคระบาด
Covid-19ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
โครงการได ้

1 4 4 ปาน
กลาง 
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แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

2.ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

พันธกิจท่ี1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรงุกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

งานประชาสัมพันธ์
สมาชิก 

สื่อสารข้อมลูให้แกส่มาชิก 2.1 สมาชิกได้รับข้อมลู
ข่าวสารไม่เป็นปจัจบุัน 

2.1.1 ไม่มีการปรับปรงุ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

4 
 

4 16 สูง 

งานรับฝากเงินของ
สมาชิกจากการโอน
เงินผ่านธนาคาร 

เพื่อใหบ้ัญชีฝากเงินของ
สมาชิกถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

2.2 การบันทึกบัญชีเงิน
ฝากของสมาชิก
คลาดเคลื่อน 

2.2.1 เจ้าหน้าทีล่งข้อมูล
ซ้ าซ้อนเนือ่งจากระบบไม่
เตือน และใหล้งข้อมูลซ้ าได้ 

3 4 12 สูง 
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แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการเงิน สวัสดกิารที่ให้แก่สมาชิก กลยุทธ์ท่ี 7 สง่เสรมิสนบัสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การฝาก/ถอนเงิน 
ของสมาชิก 

ให้บรกิารสมาชิก และน า
เงินไปใหส้ินเช่ือหรือลงทุน 

3.1 ขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน 

3.1.1สมาชิกขาดความ
มั่นใจ ในการบรหิารเงิน
ของสหกรณ์ 

1 5 5 ปานกลาง 

การรบัเงินฝาก
ประจ ารายเดือน 24
เดือน 

จูงใจให้สมาชิกออมเงิน 3.2 บัญชีเงินฝากประจ า 24 
เดือน ระบบไม่ปิดบัญชีเมื่อ
สมาชิกผิดเงื่อนไข 

3.2.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ตรวจสอบรายงานการฝาก
เงินจากระบบ 

5 4 20 สูงมาก 

 

แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

พันธกิจท่ี 1พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรงุกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

งานสินเช่ือ ให้สินเช่ือแก่สมาชิก อย่าง
เป็นธรรมเสมอภาค 

4.1 การค านวณสินเช่ือให้
สมาชิกมีความแตกต่างกัน 

4.1.1 ไม่มีคู่มือ หรือไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ค านวณสินเช่ือให้ชัดเจน 

5 4 20 สูงมาก 
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แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

5.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศใหท้ันสมัย และมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 6 น าเทคโนโลยสีารสนเทศทีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท างานและคุณภาพบริการ 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

งานซ่อมบ ารงุ
คอมพิวเตอร ์

ให้คอมพิวเตอร์กลับมาใช้
งานไดเ้ป็นปกติ โดยเร็ว 

5.1 มีความล่าช้าในการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้
ใช้งานได้เป็นปกต ิ

5.1.1เจ้าหน้าที่ขาดความ
เช่ียวชาญในการซ่อมบ ารงุ
คอมพิวเตอร ์

4 3 12 สูง 

ตู้เอทีเอ็ม ของ
สหกรณ์ 

เพิ่มความสะดวกด้านการ
ถอนเงินของสมาชิก 

5.2 จ านวนสมาชิกที่มาใช้
บริการตู้ ATM น้อยลง  

5.2.1 ตู้ ATM หน้าสหกรณ์
ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

5 3 15 สูง 
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แบบประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

6. ความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิกรรมทีส่ร้างคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการอนรุักษ์ทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ
ด าเนินการของงาน/

โครงการ 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/
ข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสการเกิด 
(Probability) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม 5ส ให้ส านักงานสะอาด 
สะดวก มีระเบียบ และ
ปลอดภัยในการท างาน 

6.1ส านักงานอาจเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร หรอืเพลิงไหม ้

6.1.1 สายไฟช ารุดหรือเก่า
เกิน 15-20 ปีและเดิน
สายไฟไม่เป็นระเบียบ 

1 5 5 ปาน
กลาง 

6.2 การจัดเก็บเอกสารยาก
ต่อการค้นหา 

6.2.1 สถานที่คับแคบไม่
เพียงพอตอ่การจัดเก็บ
เอกสารใหเ้ป็นระบบ 

5 4 20 สูงมาก 

6.3 ห้องน้ ามีกลิ่นไม่พงึ
ประสงค์ 

6.3.1 ไม่มีการจัดท าแผน
ดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน้ า 

5 3 15 สูง 
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3. จัดล าดับปัจจัยความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ง 

ล าดับ 
คะแนน 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

1 20 สูงมาก 3.2.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบรายงานการฝากเงินจากระบบ 
ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง 

2 20 สูงมาก 4.1.1 ไม่มีคู่มือ หรือไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณสินเช่ือให้ชัดเจน 
ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง 

3 20 สูงมาก 6.2.1 สถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการจัดเกบ็เอกสารใหเ้ปน็ระบบ 
ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง 

4 16 สูง 2.1.1 ไม่มีการปรับปรงุข้อมลูข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
5 15 สูง 5.2.1 ตู ้ATM หน้าสหกรณ์ไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
6 15 สูง 6.3.1 ไม่มีการจัดท าแผนดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
7 12 สูง 2.2.1 เจ้าหน้าทีล่งข้อมูลซ้ าซ้อนเนื่องจากระบบไม่เตือน และให้ลงข้อมลูซ้ าได ้ ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
8 12 สูง 5.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความเช่ียวชาญในการซ่อมบ ารงุคอมพิวเตอร์ ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
9 10 สูง 1.1.1 ไม่ได้ก าหนดผู้รบัผิดชอบเพื่อจัดท าแผนและด าเนินการ ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
10 8 ปานกลาง 1.2.1 การปฏิบัติงานอาจไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยอมรบัความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 
11 5 ปานกลาง 3.1.1 สมาชิกขาดความมั่นใจ ในการบริหารเงินของสหกรณ์ ยอมรบัความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 
12 5 ปานกลาง 6.1.1 สายไฟช ารุดหรือเก่าเกิน 15-20 ปีและเดินสายไฟไมเ่ป็นระเบียบ ยอมรบัความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 
13 4 ปานกลาง 1.3.1 เกิดโรคระบาดCovid-19ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ ยอมรบัความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 
14 4 ปานกลาง 1.4.1 เกิดโรคระบาดCovid-19ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ ยอมรบัความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 
15 4 ปานกลาง 1.5.1 เกิดโรคระบาดCovid-19ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ ยอมรบัความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 

 

 



   
9 

 

 

4. การจัดการความเสี่ยง / การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

4.1) ความเสี่ยงทีม่ีปจัจัยความเสี่ยงสงูถึงสงูมาก จัดการความเสี่ยงโดยใหม้ีการควบคุม (Control)เพิ่มเติมในการท าแผนควบคุมความเสี่ยง ได้แก ่

 
ความเสี่ยง 

(Risk) 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

 
การควบคุม (Control)ความเสี่ยง 

/ แนวทางแก้ไข 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
3.2 บัญชีเงินฝากประจ า 24 เดือน 
ระบบไม่ปิดบัญชีเมื่อสมาชิกผิดเงื่อนไข 

3.2.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ
รายงานการฝากเงินจากระบบ 

20 จัดพิมพ์รายงานเงินฝากประจ ารายเดือน 24 เดือน
จากระบบ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบทุกเดือน 

 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

 

 
ก.พ.65 

4.1 การค านวณสินเชื่อให้สมาชิกมี
ความแตกต่างกัน 

4.1.1 ไม่มีคู่มือ หรือไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณ
สินเชื่อให้ชัดเจน 

20 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณสินเชื่อให้แก่
สมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 

 
ม.ค.65 

6.2 การจัดเก็บเอกสารยากต่อการ
ค้นหา 

6.2.1 สถานที่คับแคบไม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระบบ 

20 - ติดตามเรื่องการคืนพื้นที่ชั้น 3 
- วางแผนการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 
- ก าหนดแผนผังห้องเก็บเอกสาร 

 
คณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 
 ธ.ค.65 

2.1 สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2.1.1 ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตรวจสอบปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหาร
( จนท.คอมพิวเตอร์) ด าเนินการ 

 
รองผู้จัดการ 
ผู้จัดการฝ่าย 

 

 

ม.ค. 65 

5.2 จ านวนสมาชิกที่มาใช้บริการตู้ 
ATM น้อยลง 

5.2.1 ตู้ ATM หน้าสหกรณ์ไม่
ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก 

15 -ประเมินความคุ้มค่า(ส ารวจการใช้งาน) 
- จัดท าแผนการให้บริการตู้เอทีเอ็ม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษา

ประชาสัมพันธ์ 

 
ธ.ค.65 

6.3 ห้องน้ ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 6.3.1 ไม่มีการท าแผนการดูแล
รักษาความสะอาดห้องน้ า 

15 - ท าแผนการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า  
- ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท าความสะอาด 
- ซ่อมแซมเม่ือเกิดช ารุดเสียหาย 

 

ฝ่ายบริหาร 

 
ม.ค.65 
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4. การจัดการความเสี่ยง / การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (ต่อ) 

4.1) ความเสี่ยงทีม่ีปจัจัยความเสี่ยงสงูถึงสงูมากฯ (ต่อ) 

 
ความเสี่ยง 

(Risk) 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

 
การควบคุม (Control)ความเสี่ยง 

/ แนวทางแก้ไข 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
2.2 การบันทึกบัญชีเงินฝากของ
สมาชิกคลาดเคลื่อน 

2.2.1 เจ้าหน้าทีล่งข้อมูล
ซ้ าซ้อนเนือ่งจากระบบไม่
เตือน และใหล้งข้อมูลซ้ าได้ 

12 -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบเป็น
รายวัน 
-เพิ่มการควบคุม ตรวจสอบ ความถูกต้อง 

ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน 

ม.ค. 65 

5.1 มีความล่าช้าในการซ่อมบ ารงุ
คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เป็นปกต ิ

5.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความ
เช่ียวชาญในการซ่อมบ ารงุ
คอมพิวเตอร ์

12 - ให้เจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบจัดท าแผนพฒันา
ตนเอง และรายงานผลการพฒันาทุกครั้ง 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานหลงัจากไดร้ับ
การพัฒนา 

 
ผู้จัดการใหญ ่

 
มิ.ย.65 

1.1 สมาชิก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ไม่มีค่านิยมและไม่เกิด
วัฒนธรรมองค์กรตามทีส่หกรณ์มุง่
หมาย 

1.1.1 ไม่ได้ก าหนด
ผู้รบัผิดชอบเพื่อจัดท าแผน
และด าเนินการ 

10 - ก าหนดหน้าที่แก่คณะท างานหรอื
คณะกรรมการ เพื่อท าแผนและด าเนินการ 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

 
ม.ค.-ธ.ค.65 
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 4.2) ความเสี่ยงทีม่ีปจัจัยความเสี่ยงที่องค์กรยอมรบัได้ จัดการมาตรการติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามการควบคุมทีม่ีอยู่แลว้อย่างจรงิจงั ได้แก่ 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

 
มาตรการตดิตาม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

1.2 ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ มีการ
ปรับปรุง แก้ไข ไม่ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.2.1 การปฏิบัติงานอาจไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

8 ทบทวนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม 
พ.ร.บ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กรรมการ 
ระเบียบ ฯ 

 
ม.ค.-ธ.ค.65 

3.1 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 3.1.1 สมาชิกขาดความม่ันใจ 
ในการบริหารเงินของสหกรณ์ 

5 -จัดท าแผนการลงทุน และการรายงานในที่ประชุมใหญ่ 
- ติดตามให้มีการรายงานสถานะทางการเงินให้สมาชิก
ทราบ 

 
คณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 
ม.ค.-ธ.ค.65 

6.1 ส านักงานอาจเกิดไฟฟ้าลัดดวงจร หรือ 
เกิดเพลิงไหม้ได้ 

6.1.1 สายไฟช ารุดหรือเก่าเกิน 
15-20 ปี / การเดินสายไฟไม่
เป็นระเบียบ 

5 
 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่และให้จัดท าแผนการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษา 
- ท าประกันอัคคีภัย 

 
ผู้จัดการใหญ่ 

 
ม.ค.65 

1.3 สมาชิกไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สิทธิ
หน้าที่ การมีส่วนร่วม อุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการสหกรณ์ อย่างต่อเน่ือง 

1.3.1 เกิดโรคระบาดCovid-19 
ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการได้ 

4 -ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการ
ศึกษา

ประชาสัมพันธ์ 

 
 

ม.ค.-ธ.ค.65 
1.4 เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และเข้าใจใน
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการท างาน ให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.4.1 เกิดโรคระบาดCovid-19 
ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการได้ 

4 -ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

 
ม.ค.-ธ.ค.65 

1.5 กรรมการด าเนินการไม่ได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ การบริหารงาน 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

1.5.1 เกิดโรคระบาดCovid-19 
ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการได้ 

4 -ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการ

ด าเนินการ 

 
ม.ค.-ธ.ค.65 
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5. การติดตามและการรายงานผล 

ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตอ่คณะกรรมการด าเนนิการและผูเ้กี่ยวข้องรบัทราบและพิจารณา โดย 

1) รายงานทุกไตรมาส เพื่อทบทวน และปรับปรงุแผน โดยให้มีสาระ ประกอบด้วยสิง่ต่อไปนี ้

  1. ความเสี่ยงที่ด าเนินการ 

  2. ความเสี่ยงใดทีล่ดระดบั ความเสี่ยงใดเพิ่มระดบั ด้วยเหตใุด 

  3. ความเสี่ยงที่ยงัคงอยู่ ความเสีย่งทีเ่กิดใหม่ 

4. ความเสี่ยงใดทีส่่งผลเสียต่อสหกรณ์ และต้องมกีารด าเนินการอย่างไร เกี่ยวข้องกบัใคร 

  5. ข้อเสนอแนะใหม้ีการด าเนินการ 

2) รูปแบบการรายงาน หรือแบบฟอร์มการรายงาน ให้เป็น ดังนี้ 

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่ด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 
(ประเมินใหม่) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ (หรือ

พบใหม่) 

แนว
ทางแก้ไข
เพิ่มเติม 

เอกสาร
หลักฐาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ประเภทความเสี่ยง 

ปัจจัย
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์          
2)ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน          
3)ความเสี่ยงด้านการเงิน          
4)ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ          
5)ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
6)ความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม          

 

ลงช่ือ...................................................................ผูจ้ัดท ารายงาน 

                    (                                       ) 

     ต าแหน่ง ........................................................................... 


