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บทที ่1 

ประวัติความเปนมา 

 

ประวัติสหกรณ 

 * ระยะกอนกอตั้งสหกรณ  ในระยะนี้มีการดําเนินงานในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการภายในสังกัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยมีการรวมทุนกันในระหวางสมาชิกกองทุน  ทุนละ 10 บาท สะสมไว  

หากสมาชิกมีความเดือดรอนทางดานการเงิน สามารถกูยืมไดตามขอกําหนดท่ีไดตกลงกัน  ตอมาไดมีการ 

เขาชื่อเพ่ือขอจดทะเบียนเปนสหกรณออมทรัพย 

* ระยะกอตั้งสหกรณ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดรับการจดทะเบียนเปน 

สหกรณออมทรัพย เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม 2527 เลขทะเบียนสหกรณท่ี กพธ.67/2527  

* ระยะดําเนินธุรกิจ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เริ่มดําเนินธุรกิจเม่ือวันท่ี  1 มกราคม 

2528 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยและชวยเหลือกันในระหวางมวลสมาชิก และ

ขบวนการสหกรณดวยกัน ซ่ึงสมาชิกของสหกรณมาจาก กลุมขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดนครพนม 

และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

ปจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น 1,756.- คน 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

1.  รับเงินออมจากสมาชิกในรูปแบบของทุนเรือนหุน  สหกรณใหผลตอบแทนในรปูของเงินปนผล 

2.  รับเงินฝากจากสมาชิกในรูป – เงินรับฝากออมทรัพย 

             - เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 

             - เงินรับฝากระจํา  

สหกรณใหผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 

 

3.  ใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ –เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  กูไดไมเกิน 100,000.- บาท 

        -เงินกูสามัญ กูไดไมเกิน 2,000,000.- บาท 

        -เงินกูพิเศษ  กูไดไมเกิน 3,000,000.-   บาท 

คิดอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตรารอยละ 5.75 - 6.00 บาท/ป      

 รายไดหลักของสหกรณมาจากดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก  

 สิ้นปบัญชี 30 พฤศจิกายน 

 



 
 

แผนภูมิโครงสราง 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิก 

 

สมาชิก 

 

สมาชิก 

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 

ทีป่ระชุมใหญ่ 

 
ผู้สอบบัญชี 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

กรมส่งเสริมฯ/กรม

 

บัญชี 

 

ผู้จัดการ 

 

รองผู้จัดการ 

 

ทีป่รึกษาสหกรณ์ 

 

การเงิน 

 

จัดเกบ็ 

 

สินเช่ือ 

 

แม่บ้าน/ธุรการ 

 

สารสนเทศ 

 

พนักงานขับรถยนต์/พสัดุ 

 

ติดตามเร่งรัดหนี ้

 

ธุรการ 

 

งานฌาปนกจิ

 

   2 



 
 

 

 

โครงสรางการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด 

 

 
 

 

3 



 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย  

ลําดับ  ช่ือ – สกุล    ตําแหนง   

1. นายดาบชัย  โพธิ์สุวรรณ  ประธานกรรมการ 

2. นายอุระชาติ  ชิณจักร   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3. นางสวาท  ศิลปรายะ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4. นายนิรัญ  จันทะพันธ  กรรมการ 

5. นายทวี   ดีละ   กรรมการ 

6. นางจิรัชญา  อุไรวงศ   กรรมการ 

7. นายบุญเลิศ  คลีลวน   กรรมการ 

8. นายมงคล  ธงยศ   กรรมการ 

9. นางอรัญญา  นรสาร   กรรมการ 

10. นายณตฤณ  จันทะเสน  กรรมการ 

11.  นายวรงค  บุญระมี   กรรมการ 

  12. นางสาวเบญจรัตน พอชมภู   กรรมการ 

13. นายภาสกร   กิติศรีวรพันธุ   กรรมการ 

14. นายดุษฎี   บุนนท   กรรมการ 

15. นางสาวกรรณิการ อุดมกัน   กรรมการ 

16.      นางสุพัตรา  เอกอายะ  กรรมการและเลขานุการ 

อนุกรรมการทั้ง 4 ดาน     ดานยุทธศาสตร /ประกอบดวย 

     1)  นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ ประธาน 

     2)  นางสวาท ศิลปะรายะ กรรมการ 

     3)  นายทวี    ดีละ  กรรมการ 

     4)  นายมงคล ธงยศ  กรรมการ 

     5)  นางจิรัชญา อุไรวงค  กรรมการ 

     6)  นางสาววรินทรัตน  เนตรไลย กรรมการ 

     7)  นางสาวอรอุมา พอชมภู  กรรมการ  

               ดานการดําเนนิงาน /ประกอบดวย 

     1)  นายอุระชาติ ชิณจักร  ประธาน 

            2)  นายนิรัญ  จันทะพันธ กรรมการ 

     3)  นางอรัญญา นรสาร  กรรมการ 

     4)  นายบุญเลิศ คลีลวน  กรรมการ 

     5)  นางนาตยา เผาพันธุ  กรรมการ 

     6)  นางสาววราลักษณ  ไชยรัตน  กรรมการ 

     7)  นายราชสัน ธิสุทอน  กรรมการ 
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ดานการเงิน /ประกอบดวย 

     1)  นางสาวเบญจรัตน   พอชมภู ประธาน  

            2)  นางสาวกรรณิการ   อุดมกัน กรรมการ 

     3)  นายดุษฎี  บุนนท  กรรมการ 

     4)  นางเพ็ญศรี ทิพยศรี  กรรมการ 

     5)  นายยงยุทธิ์ พุฒเพ็ง  กรรมการ 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย /ประกอบดวย 

     1)  นายภาสกร  กิติศรีวรพันธุ ประธาน 

            2)  นายณตฤณ จันทะเสน กรรมการ 

     3)  นายวรงค บุญระมี  กรรมการ 

คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ  

1. นายดาบชัย           โพธิ์สวุรรณ  

2. นายอุระชาติ          ชิณจักร  

3. นางสวาท              ศิลปรายะ  

4. นางสาวเบญจรัตน    พอชมภ ู 

5. นางจิรัชญา            อุไรวงศ  

6. นายนิรัญ               จันทะพันธ  

7. นายทวี                  ดีละ  

คณะกรรมการเงินกู  

1. นายนิรัญ        จันทะพันธ  

2. นายณตฤณ     จันทะเสน  

3. นายดุษฎี        บุนนท  

4. นายบุญเลิศ     คลีลวน  

5. นางอรัญญา     นรสาร  

6. นางจิรัชญา      อุไรวงศ  

7. นางสาวเบญจรัตน   พอชมภ ู

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  

1. นายทวี           ดีละ  

2. นายวรงค        บุญระมี  

3. นางกรรณิการ   อุดมกัน  

4. นายมงคล        ธงยศ  

5. นายภาสกร      กิติศรีวรพันธุ  
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คณะอนุกรรมการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและวัสดุ-ครุภัณฑสหกรณ 

1. นายมงคล             ธงยศ  

2. นายณตฤณ           จันทะเสน  

3. นายดุษฎี              บุนนท  

การตรวจสอบภายใน  

1. นางสงศรี    ไชยวงษ        

2. นางประเดิม      อภัยโส          

  3. นางภัทรวรรณ      ชัยสวัสดิ์      

คณะอนกุรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน 

    1. นายดาบชัย           โพธิ์สวุรรณ  

2. นายอุระชาติ          ชิณจักร  

3. นางสวาท              ศิลปรายะ  

4. นางสาวเบญจรัตน    พอชมภ ู 

5. นางจิรัชญา            อุไรวงศ  

6. นายนิรัญ               จันทะพันธ  

7. นายทวี                  ดีละ  

8. นางสุพัตรา             เอกอายะ  

คณะอนุกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 

  1. นายภาสกร     กิติศรีวรพันธุ  

                 2. นางสาวกรรณิการ     อุดมกัน  

3. นายวรงค            บุญระมี  

4. นางอรัญญา       นรสาร  

คณะอนุกรรมการตรวจรับ 

1. นายมงคล      ธงยศ  

2. นายณตฤณ    จันทะเสน  

3. นายดุษฎี       บุนนท  

คณะอนุกรรมการปรับโครงสรางหนี ้ 

1. นายดาบชัย           โพธิ์สวุรรณ  

2. นายอุระชาติ          ชิณจักร  

3. นางสวาท              ศิลปรายะ  

4. นางสาวเบญจรัตน    พอชมภ ู 

5. นางจิรัชญา            อุไรวงศ  

6. นายนิรัญ               จันทะพันธ  
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7. นายทวี                  ดีละ  

   8. นางสุพัตรา             เอกอายะ  

ผูมีอํานาจลงนามและส่ังจายเงินของสหกรณ  

1. นายดาบชัย           โพธิ์สวุรรณ  

2. นายอุระชาติ          ชิณจักร  

3. นางสวาท              ศิลปรายะ  

4. นางสาวเบญจรัตน    พอชมภ ู 

5. นางจิรัชญา            อุไรวงศ  

6. นายนิรัญ               จันทะพันธ  

7. นายทวี                  ดีละ  

การตรวจสอบติดตามและนําไปปฏิบัติงานตอตามท่ีไดรับมอบหมาย  

คณะกรรมการ  ผูปฏิบัติงานรวม  

คณะกรรมการอํานวยการ  นางสุพัตรา               เอกอายะ 

นางสาววราลักษณ       ไชยรัตน 

คณะกรรมการเงินกู  นางนาตยา                เผาพันธ 

นางสาวอรอุมา           พอชมภ ู

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  นางสุพัตรา               เอกอายะ 

นายราชสัน               ธิสุทอน 

คณะอนุกรรมการตรวจนับใบเสร็จฯ  นางสาววราลักษณ       ไชยรัตน 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  นางสุพัตรา               เอกอายะ 

คณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้สิน  นางสุพัตรา               เอกอายะ 

นางสาวอรอุมา           พอชมภ ู

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  นางสาววราลักษณ       ไชยรัตน 

คณะกรรมการดําเนินการ  นางสุพัตรา               เอกอายะ 

นางสาววราลักษณ       ไชยรัตน 

คณะกรรมการปรับโครงสรางหนี้  นางสุพัตรา                เอกอายะ 
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นางสุพัตรา  เอกอายะ  ผูจัดการ 

หนาท่ีกํากับดูแลการปฎิบัติงานฝายจัดการ 

นางเพ็ญศรี ทิพยศรี  รองผูจัดการ 

ภารกิจหลัก งานการเงิน/เงินรับฝาก/งบประมาณ 

ภารกิจรอง ปฎิบัติงานแทนผูจัดการ 

ฝายจัดการ 
 

นางสาววรินทรัตน เนตรไลย  หัวหนาฝายจัดเก็บ 

ภารกิจหลัก งานเรียกเก็บประจํางวด/งานบริการสมาชิก/งานสอบทานหุน

หนี/้งานใบเสร็จประจํางวด/กองทุนสงเคราะหศพ/การตั้งผูรับโอน

ประโยชน/การโอนสมาชิก 

ภารกิจรอง งานการเงิน 

นางสาววรินทรัตน เนตรไลย  หัวหนาฝายจัดเก็บ 

ภารกิจหลัก งานเรงรัดติดตามหนี้/งานควบคุมหลักประกัน/งานประกันชีวิต 

ภารกิจรอง งานธุรการ/รวมประชุมคณะกรรมการเงินกู/คณะกรรมการ

เรงรัดติดตามหนี้ 
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นางนาตยา เผาพันธุ  หัวหนาฝายสินเช่ือ 

ภารกิจหลัก งานสินเช่ือ/งานเปล่ียนแปลงหลักประกัน 

ภารกิจรอง งานเรียกเก็บ/รวมประชุมคณะกรรมการเงินกู 

นางสาววราลักษณ ไชยรัตน  หัวหนาฝายธุรการ 

ภารกิจหลัก งานสารบรรณ,ธุรการ /งานประชุมและบันทึกการประชุม/ตอบ

รายงานผูตรวจ/จดจํานอง 

ภารกิจรอง งานสินเช่ือ/รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการและ

คณ กรรมการดําเนินการ 

นายราชสัน ธิสุทอน  หัวหนาฝายสารสนเทศ 

ภารกิจหลัก งานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร/งานประชาสัมพันธ/งาน

สงเสริมการศึกษาบุตร/เว็ปไซดสหกรณและส่ือออนไลน 

ภารกิจรอง งานฌาปนกิจ,กองทุน/รวมประชุมคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

นางเดือนฤดี  พลนาร ี แมบาน 

ภารกิจหลัก งานดูแลความสะอาดสหกรณ/งานบริการสมาชิกผูมาติดตอ/

จัดทําทะเบียนรับ-สงและสงงานใหผูเกี่ยวของ/จัดทําทะเบียนคุมงานตางๆ 

/จายหนาซอง 

ภารกิจรอง รายงานลงเวลาการปฎิบัติงานเจาหนาท่ี 

นายอนุชา แซยอง  พนักงานขับรถยนต 

ภารกิจหลัก งานยานพาหนะ,ซอมครุภัณฑ/งานบริการเจาหนาท่ีและ

สมาชิก/จัดเก็บเอกสารสัญญา/งานพัสดุ/เบิกเงิน สงเงินรวมกับเจาหนาท่ี 

/ดูแลความเรียบรอยและความสะอาดอาคาร/ปดประตูดานหลังอาคาร 

ภารกิจรอง สงเอกสารท่ีทําการไปรษณีย/ชําระเงินคาสาธารณูปโภค 
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นายยงยุทธิ์ พุฒเพ็ง  เจาหนาท่ีฌาปณกิจ 

ภารกิจหลัก ฌาปนกิจ สสจ.นพ./ฌาปนกิจ สส.ชสอ./ฌาปนกิจ สสธท./

กองทุน กสธท. 

ภารกิจรอง ชวยรับโทรศัพทสหกรณ/ชวยงานฝายจัดการ 
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บทท่ี 2 

วัตถุประสงคและแนวทางการบริหารความเส่ียง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนมจํากัด 

 

การดําเนินงานการบริหารความเส่ียง 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณตามคําสั่งท่ี 18/2562 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตามเกณฑ

ประเมินสหกรณสีขาวดวยหลักธรรมาภิบาลป 2563   

 

แนวทางการบริหารความเส่ียงตามเกณฑประเมินสหกรณสีขาวดวยหลักธรรมาภิบาลป 2563 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัดไดปฺฏิบัติตามข้ันตอนการประเมินสหกรณสีขาวดวยหลัก         

ธรรมาภิบาลป 2563 ตามหัวขอท่ี 4.4 การจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในสหกรณซ่ึงมีแนวทางการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุ/บงชี้ความเสี่ยงขององคกรกําหนดใหแยกเปน 4 ดานไดแก 

2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

2.2 ความเสี่ยงดานดําเนินงาน 

2.3 ความเสี่ยงดานการเงิน 

2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือความเสี่ยงดานอ่ืนๆเชนความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนตน 

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากากรวิเคราะหในขอ 2  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนมเพ่ือพิจารณา

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

6. มีการนําเสนอผลกระประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของสหกรณฯไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในครั้งตอไป 

7. มีการทบทวนและปรับปรงุการบรหิารความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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บทท่ี 3 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยระบุวิเคราะหและจัดการ

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอสหกรณฯได 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงค 

2. ระบุความเสี่ยง 

3. วิเคราะหความเสี่ยง 

4. การจัดการความเสี่ยง 

5. ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

 

1. กําหนดวัตถุประสงค 

        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดกําหนดวัตถุประสงคในประเด็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนและ

สงผลกระทบตอสหกรณฯในดานชื่อเสียงคุณภาพการใหบริการการใหสินเชื่อการบริหารงานดานการเงินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงการสูญเสียทางดานชีวิตและทรัพยสินของสหกรณเปนสําคัญ 

 

2. ระบุความเส่ียง 

เพ่ือใหการระบุความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดความผิดพลาดความเสียหายและมีผลกระทบหรือทําใหการ

ดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด

และเพ่ือใหสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยงของหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยหลักธรรมาภิบาลป 

2563 

1.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ :การดําเนินการตามโครงการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

1.2 ความเสี่ยงดานดําเนินงาน : 

1.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (เครดิต) : สมาชิกผิดนัดชําระหนี ้

1.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : 

 

3. วิเคราะหความเส่ียง 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของสหกรณฯโดยไดพิจารณาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) หากเกิดความเสี่ยงข้ึนเพ่ือหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ท่ีจะเกิดตาม

หลักความสัมพันธดังภาพตอไปนี้ 
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   ทําการประเมินโอกาสและผลกระทบในแตละความเสี่ยงโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 

   - โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  
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  หลักเกณฑระดับของผลกระทบ (Impact)  

- ตอการดําเนินกิจการของสหกรณฯ 

    
- ตอเปาหมายท่ีตั้งไว (จํานวนตัวเลข) 

 
- ตอเปาหมายท่ีตั้งไว (ตัวเลขดานการเงิน) 

 
- ตอภาพลักษณของสหกรณฯ 
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4. การจัดการความเส่ียง 

     สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดานและวิเคราะหระดับความ

เสี่ยงของแตละปจจัยแลวจึงรวมกันกําหนดทางเลือกท่ีสามารถใชในการจัดการกับความเสี่ยงคัดเลือกทางเลือกท่ี

เหมาะสมและนําไปปฏิบัติโดยถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงโดยมุงจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการ

ลดรับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกซ่ึงแบงได 4 แนวทางหลักคือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)หมายถึง การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดย

การหยุดยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนาํไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงเชนการยกเลิก

โครงการท่ีสรางผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใหชุมชน 

2. การถายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)หมายถึงการยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณท่ีเปน

ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงใหผูอ่ืนมิไดเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนแตเปนการรับประกัน

วาเม่ือเกิดความเสียหายแลวองคกรจะไดรับการชดใชจากผูอ่ืนเชน การจายกองทุนประกันชีวิต ตางๆ 

3. การลดความสูญเสีย (Loss Control) หมายถึง การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงรวมถึงลดความนาจะเปนท่ี

เหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงจะเกิดข้ึนหรือลดความนาจะเปนท่ีเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงจะเกิดข้ึนเชนการ

ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูเพียงพอการกําหนดผูจัดจางและผูรับมอบงานใหแยกจากกันหรือการลดระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยงเกิดข้ึนเชนการติดตั้งเครื่องดับเพลิงการ back up 

ขอมูลเปนระยะๆการมี server สํารอง 

4. การรับความเสี่ยงไวเอง (Risk Retention)หมายถึงหากทําการวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความ

เสี่ยงใดเลยท่ีเหมาะสมเนื่องจากตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนท่ีจะไดรับอาจตองยอมรับความ

เสี่ยงแตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 

 

 5. ติดตามประเมินผลการจัดการความเส่ียง 

       หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลวจะตองมีการรายงานและติดตามผล

เปนระยะเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมีเปาหมายในการติดตามผล

คือประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมี

การดําเนินการไปแลววาบรรลุตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไมโดยติดตามผลทุกๆ 6 เดือน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหและแผนการบริหารความเส่ียงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด 

 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดดําเนินการวิเคราะหและพิจารณาปจจัย

ความเสี่ยงคือ 

1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนมจํากัดไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงไวดังนี้เอาไวระบุทีหลัง 

1.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ : 

1.2 ความเสี่ยงดานดําเนินการ 

1.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (เครดิต) : 

1.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : 

      - ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : และความเสี่ยงอ่ืนๆ 

2. มีการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงโดยใชหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงจากตารางโอกาสและผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนตามระดับความเสี่ยงสูงมากสูงปานกลางนอยและนอยมากตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด 

4. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด มีการติดตามผล

การดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือนเพ่ือดูความกาวหนาและผลการดําเนินงานรวมถึงผลกระทบ

พรอมท้ังอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การประเมินความเส่ียงและการกําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเส่ียง 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ประเภทของ

ความเส่ียงท่ี

เกี่ยวของ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

ปจจัยเส่ียง 

 
 

โอกาส 

 

 
 

ผลกระทบ 

 

  
 

ระดับความ 

เส่ียง 

    

 
 

กลยุทธท่ีใช

จัดการกับ

ความเส่ียง 

 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 

ดานกลยุทธ 

(Strategic Risk )  

 

 

1.การบริหารกลยุทธ 

 
 

S1. การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ

ท่ีไมสามารถวัดผลไดตามความเปนจริง

และไมสอดคลองกับคาเปาหมายท่ี

ตองการทําใหไมสามารถบรรลุผลสําเร็จ

ตามวิสัยทัศน 

3 3 9 Loss Control 1. ทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ

ใหมพรอมท้ังจัดทําตัวชี้วัดและตั้ง

คาเปาหมายใหสอดคลองกับ

บริบทของสหกรณ  

  S3. ขาดผูรับผิดชอบหลักในการรวบรวม

ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและ

การติดตาม  ประเมินผล วิเคราะห และ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกล

ยุทธ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

เพ่ือตัดสินใจทางการบริหาร 

3 3 9 Loss Control 2.มอบหมายผูรับผิดชอบและ

ติดตามการดําเนินงานแผนกล

ยุทธอยางนอยปละ2 ครั้ง พรอม

ท้ังสรุปผลและนําผลท่ีไดมา

วิเคราะหเพ่ือจัดทํากระบวนการ

ทํางานใหบรรลุตามตัวชี้วัด 

 2. การนํากลยุทธไป

ปฏิบัติ 

S2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน

เรื่องแผนกลยุทธ 

2 2 4 Loss Control 1.จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับแผน

กลยุทธ 
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ประเภทของความ

เส่ียงท่ีเกี่ยวของ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

ปจจัยเส่ียง 

 
 

โอกาส 

 

 
 

ผลกระทบ 

 

  
 

ระดับความ 

     เส่ียง 

    
 

กลยุทธท่ีใช

จัดการกับ

ความเส่ียง 

 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 

ดานการดําเนินการ 

(Operational 

Risk) 

5. สิ่งแวดลอม O8. สถานท่ีทํางานตั้งอยูในทําเลท่ีไม

เหมาะสม มีการสรางมลพิษ/กลิ่น/ขยะ 

จากคนไรท่ีพัก ท่ีอาศัยอยูใกลท่ีทําการ

สหกรณและรถยนตของกรรมการ/

เจาหนาท่ี/สมาชิก จอดริมถนนหนาท่ีพัก

อาศัยของประชาชน  ทําใหเกิดความไม

พอใจและขอขัดแยง 

5 5 25 Risk 

Retention 

1.จัดทําแผนการจัดหาอาคาร

สํานักงานใหมเพ่ือเสนอตอท่ี

ประชุมใหญ 

 
 

1.บุคลากรในหนวยงาน O3.  สมาชิกเกินรอยละ 60 มีเ งินได

คงเหลือตํ่ากวารอยละ 30 /เดือน และ

สมาชิกมีภาระหนี้ตอรายสูง สงผลตอ

ขวัญกําลังใจในการปฎิบัติงาน 

3 3 9 Loss Control 1.สงเสริมการออมกับสมาชิก 

2.สรางรายไดเพ่ิมดวยโครงการ

อาชีพเสริม 

  O1. เจาหนาท่ีและกรรมการขาดการ

พัฒนาตนเอง 

2 3 6 Loss Control 1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม

สวนท่ีขาด 

 2. ระบบงาน O4. ขาดการสื่อสารในวิธีการปฏิบัติงาน/

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  

2 3 6 Loss Control  1.จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 
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  O5 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอน

ท่ีกําหนด 

2 3 6 Loss Control 1.จัดทําข้ันตอนการปฎิบัติงาน

(Flow chart) 

  O2.เจาหนาท่ีและกรรมการขาดทักษะ/

ขาดความรูความชํานาญเฉพาะดาน 

2 2 4 Loss Control 1.จัดทําแนวทางการปฎิบัติงานใน

แตละดาน 

ประเภทของความ

เส่ียงท่ีเกี่ยวของ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

ปจจัยเส่ียง 

 
 

โอกาส 

 

 
 

ผลกระทบ 

 

  
 

ระดับความ 

     เส่ียง 

    
 

กลยุทธท่ีใช

จัดการกับ

ความเส่ียง 

 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 

 3. ความปลอดภัย O6. ขาดความเขมงวดในการรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

1 5 5 Loss Control 1.กําหนดเวลาปด-เปดประตู

ดานหลังในการเขา-ออกพรอม

มอบหมายผูรับผิดชอบในการ

กํากับดูแล 
 4. เทคโนโลยี/

นวัตกรรม 

O7. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของสหกรณไมคุมคาและตรง

ตามวัตถุประสงค 

1 1 1 - - 

3. ความเสี่ยงดาน

การเงิน  

(Financial Risk) 

1. การเบิกถอนเงินสด

และการนํ า เ งินจาก

ธนาคาร 

R1. ขาดความพรอมในการเบิกถอนเงิน

ฝากธนาคารทําใหเกิดความลาชาในการ

ใหบริการแกสมาชิก 

5 2 10 Loss Control 1.ระยะเวลาเตรียมความพรอมใช

ของรถยนตในการเดินทางไป

ธนาคารเพ่ือการเบิกถอนเงิน 

 2 .  สภาพคล องทา ง

การเงิน 

R2. สหกรณมีเงินสภาพคลองสวนเกินสูง 

สงผลตอการแบกรับภาระตนทุนทางการ

2 2 4 Loss Control 1.หาสถาบันการเงินเพ่ือฝากเงิน

ระยะสัน้และทําการชําระหนี้เงินกู 
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เงิน 
 3. ตลาดเงิน R3. ดอกเบี้ยเงินกูสูงข้ึน 2 2 4 Loss Control 1.หาสถาบนัการเงินท่ีปลอยกูท่ีให

ดอกเบี้ยต่ํา 

  R4. ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอ่ืนสูงข้ึน 2 2 4 Loss Control 1.ชําระหนี้สถาบันการเงินท่ี

ดอกเบี้ยสูงพรอมหาแหลงเงินกู

สถาบันอ่ืนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา

กวา 
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ประเภทของความ

เส่ียงท่ีเกี่ยวของ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

ปจจัยเส่ียง 

 
 

โอกาส 

 

 
 

ผลกระทบ 

 

  
 

ระดับความ 

     เส่ียง 

    
 

กลยุทธท่ีใช

จัดการกับ

ความเส่ียง 

 

แนวทางการจัดการความเส่ียง 

4.ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

กฎระเบยีบ

(Compliance Risk) 

1. การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

     

C1. การดําเนินงานของสหกรณไดรับ

ผ ล ก ร ะ ท บ  เ ช น  ก า ร กํ า ห น ด ค า

สัมประสิทธิ์วงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน

ของสหกรณ 

5 5 25 Loss Control 1.จัดทําแผนการปรับลดวงเงิน

กูยืมลง 

 2. การควบคุมภายใน C3 การควบคุมภายในขาดการวางแผน 

ติดตาม และประเมินผลงาน 

5 5 25 Loss Control 1.ประสานคณะกรรมการควบคุม

ภายในใหจัดทําแผน  

ปฎิบัติงานและประเมินผลการ

ปฎิบัติงาน 
 3.  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

C2. ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

2 5 10 Loss Control 1.สงบุคลากรเขารับการอบรม

เก่ียวกับความรูในเรื่องของ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบและพรบ.

ตางๆ 
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กิจกรรมการบริหารความเส่ียง  

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ประเด็น

ความเส่ียง 

 

กิจกรรมตามแนวทางจัดการ

ความเส่ียง 

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ

ดําเนินการกิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 2563 
 

ผูรับผิดชอบ 

 
 

งบประมาณ 
 

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

S1 

 
1. ทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ

ใหมพรอมท้ังจัดทําตัวชี้วัดและตั้ง

คาเปาหมายใหสอดคลองกับบริบท

ของสหกรณ 

โครงการทบทวนการจัดทําแผน

กลยุทธ 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

 

S3 

 

 

 

1.มอบหมายผูรับผิดชอบและ

ติดตามการดําเนินงานแผนกลยุทธ

อยางนอยปละ2 ครั้ง พรอมท้ัง

สรุปผลและนําผลท่ีไดมาวิเคราะห

เพ่ือจัดทํากระบวนการทํางานให

บรรลุตามตัวชี้วัด 

มีแผนการดําเนินงานแผนกลยุทธ

อยางนอยปละ2 ครั้ง 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

 

S2 

 

 

 

1.จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับแผน

กลยุทธ 
 

-มีผูเขารับการอบรมครบตาม

กลุมเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน

ไดแก สมาชิก คณะกรรมการ

และฝายจัดการ –ผูเขารับการ

อบรมมีความเขาใจในเรื่องแผน

กลยุทธ 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 
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ประเด็น

ความเส่ียง 

 
 

   กิจกรรมตามแนวทางจัดการ     

          ความเส่ียง 

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ

ดําเนินการกิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 2563 ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

งบประมาณ 

 
 

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

O8 1.จัดทําแผนการจัดหาอาคาร

สํานักงานใหมเพ่ือเสนอตอท่ี

ประชุมใหญ 

มีการเสนอตอท่ีประชุมใหญประจาํป

เพ่ือใหพิจารณา 

            คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 

O3 3.สงเสริมการออมกับสมาชิก โครงการระดมเงินออม             คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 

O1 

 

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม

สวนท่ีขาด 

1จํานวนบุคคลากรท่ีผานการ

อบรมไมนอยกวารอยละ80 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

 

O4  1.จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 
 

มีคูมือการปฎิบัติงาน             คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

 

O5 1.จัดทําข้ันตอนการปฎิบัติงาน 

(Flow chart) 
 

เจาหนาท่ีสามารถการปฏิบัติงาน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

 

O2 2.จัดทําแนวทางการปฎิบัติงานใน

แตละดาน 

ขอผิดพลาดและอุบัติการณใน

การปฎิบัติงานลดลง 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 
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ประเด็น

ความ 

เส่ียง 

กิจกรรมตามแนวทางจัดการความ

เส่ียง 

 

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ

ดําเนินการกิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 2563 
ผูรับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

O6 1.กําหนดเวลาปดและเปดประตู

ดานหลังในการเขา-ออกพรอม

มอบหมายผูรับผิดชอบในการกํากับ

ดูแล 

ไมพบอุบัติการณและความเสี่ยง

ดานความปลอดภัย 

            ผูจัดการ  

R1 1.ระยะเวลาเตรียมความพรอมใช

ของรถยนตในการเดินทางไปธนาคาร

พ่ือการเบิกถอนเงิน 

ระยะเวลารอคอยในการเตรยีมรถ

เพ่ีอการเดินทางไมเกิน15นาที 

            ผูจัดการ  

R2 1.หาสถาบันการเงินเพ่ือฝากเงิน

ระยะสั้นและทําการชําระหนี้เงินกู 

ตนทุนทางการเงินลดลง             คณะกรรมการ

ดําเนินการและ

ผูจัดการ 

 

R3 1.หาสถาบันการเงินท่ีปลอยกูท่ีให

ดอกเบี้ยต่ํา 

ตนทุนทางการเงินลดลง             คณะกรรมการ

ดําเนินการ ผจก 

 

R4 1.ชําระหนี้สถาบันการเงินท่ีดอกเบี้ย

สูงพรอมหาแหลงเงินกูสถาบันอ่ืนท่ีมี

อัตราดอกเบี้ยต่ํากวา 

ตนทุนทางการเงินลดลง             คณะกรรมการ

ดําเนินการและ

ผูจัดการ 

 

24 



 
 

C1 1.จัดทําแผนการปรับลดวงเงินกูยืม

ลง 

คาสัมประสิทธิ์วงเงินกูยืมลดลง

อยูในเกณฑท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

            คณะกรรมการ

ดําเนินการและ

ผูจัดการ 

 

ประเด็น

ความ     

    เส่ียง 

กิจกรรมตามแนวทางจัดการความ

เส่ียง 

 

เปาหมาย/ผลสําเร็จของการ

ดําเนินการกิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

ปงบประมาณท่ีดําเนินการ 2563 ผูรับผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

C2 1.ประสานคณะกรรมการควบคุม

ภายในใหจัดทําแผน  

ปฎิบัติงานและประเมินผลการ

ปฎิบัติงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายเขา

ปฎิบัติงานและประเมินผลการ

ปฎิบัติงานของสหกรณตามแผนท่ี

กําหนด 

              

C3 1.สงบุคลากรเขารับการอบรม

เก่ียวกับความรูในเรื่องของ กฎหมาย 

กฎ ระเบียบและพรบ.ตางๆ 

เจาหนาท่ีและคณะกรรมการผาน

การอบรมเรื่องของ กฎหมาย กฎ 

ระเบียบและพรบ.ตางๆ 

            คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 
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