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ประจําปี 2565 



คาํนํา 
ปัจจุบนัองคก์รทั�งภาครัฐและเอกชนไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี#ยงขององคก์รเป็นอนั

มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ#งองคก์รที#ประกอบธุรกิจดา้นการเงิน สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั ซึ# งทาํ
ธุรกิจใหสิ้นเชื#อและรับฝากเงินแก่สมาชิกย่อมตอ้งเผชิญกบัความเสี#ยง และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหาร
ความเสี#ยงเช่นเดียวกนั จึงไดมี้การศึกษาการบริหารความเสี#ยงจากการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื#อก่อใหเ้กิด
แนวทางปฏิบติัและแผนบริหารความเสี#ยงขององคก์รขึ�น ซึ# งสามารถนาํไปใชใ้นการบริหาร ต่อไป 

 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั 

คณะผูจ้ดัทาํ 
 
 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2511เมื#อ

วนัที# 26 พฤศจิกายน 2519 รวมเป็นระยะเวลา 45 ปี ปัจจุบันสหกรณ์ฯตั�งอยู่เลขที# 150 หมู่ที# 1 ตาํบลไชย
สถาน อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 50140 
 ความประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบบัลงวนัที# 15 มีนาคม 2564 กาํหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตาํรวจเชียงใหม่ จาํกดั เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยที#เป็นสหกรณ์ฯที#มีขนาดสินทรัพย ์ตั�งแต่หา้พนัลา้นบาท
ขึ�นไป 
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วตัถุประสงค์การจดัทาํคู่มือและแผนการบริหารความเสี�ยง 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื#อเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการวางแผนป้องกนัความสูญเสี#ยงที#อาจจะเกิดขึ�นภายในองคก์ร 
2. เพื#อลดความกงัวลของบุคลากรและผูบ้ริหารที#อาจมีผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดลง 
3. เพื#อวางแผนรองรับเหตุการณ์ เมื#อเกิดความสูญเสียขึ�น 
4. เพื#อใหบุ้คลากรเขา้ใจในหลกัการ และกระบวนการในการบริหารความเสี#ยงดา้นต่างๆ 
5. เพื#อใหบุ้คลากรนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานโดยยึดตามกรอบของการบริหารความเสี#ยงที#วาง
แนวทางไว ้
6. เพื#อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี#ยง ที#อาจเกิดขึ�นกบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั 
7. เพื#อรองรับการประเมินคุณภาพการทาํงานทั�งภายในและนอกองคก์ร 
 
 

แนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยง 
1.ความหมายของความเสี�ยง และการจัดการความเสี�ยง 

ความเสี#ยง หมายถึง เหตุการณ์ใดๆที#อาจจะเกิดขึ�นและมีผลกระทบต่อการดาํเนินแผนงานโครงการ
ขององคก์ร ซึ# งอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายหรือส่งผลใหไ้ม่บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การ
เปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย การเปลี#ยนแปลงอตัราแลกเปลี#ยน ภยัธรรมชาติ โรคระบาด การทุจริต ความ
เสียหายของระบบสื#อสาร เป็นตน้ 

ความเสี#ยงเกิดขึ�นจากปัจจยัเสี#ยง หรือสาเหตุของความเสี#ยงที#จะทาํใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคที์#
กาํหนด จึงตอ้งระบุปัจจยัเสี#ยงใหไ้ด ้เพื#อวิเคราะห์และกาํหนดมาตรการลดความเสี#ยง 

การจดัการความเสี#ยง หมายถึง กระบวนการที#ใชใ้นการทาํใหโ้อกาสที#จะเกิดเหตุการณ์ความเสี#ยง
ลดลงอยู่ในระดบัที#ยอมรับได ้ซึ# งการจดัการความเสี#ยงมีหลายวิธีไดแ้ก่ 
1.1 การยอมรับความเสี#ยง สหกรณ์จะยอมรับความเสี#ยงเมื#อเห็นว่าไมคุ่ม้ค่าที#จะควบคุม หรือป้องกนัความ

เสี#ยง 

1.2 การลดความเสี#ยงหรือควบคุมความเสี#ยง เป็นการปรับกระบวนการทาํงานหรือวางรูปแบบการทาํงาน

ใหม่ เพื#อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี#ยงหรือลดผลกระทบความเสี#ยงใหอ้ยู่ในระดบัที#ยอมรับได ้

1.3  การกระจายความเสี#ยง หรือการโอนความเสี#ยง คือการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี#ยงใหผู้อื้#น 

1.4 การหลีกเลี#ยงความเสี#ยง เป็นการจดัการความเสี#ยงที#จะส่งผลกระทบสูง หากเกิดขึ�นจะมีความเสียหาย

มาก 

 



2. ขั2นตอนการประเมนิความเสี�ยงและระบบการจดัการความเสี�ยงประกอบด้วย 
2.1 จดัประชุมร่วมกนั กาํหนดหรือทบทวนวตัถุประสงค/์ตวัชี� วดัของหน่วยงานหรือกระบวนการทาํงาน 
กาํหนดเกณฑใ์นการประเมินความเสี#ยงโดยพิจารณาจากปัจจยัความถี#และความเสียหายที#มีโอกาสเกิดขึ�น 
2.2 ดาํเนินกระบวนการประเมินความเสี#ยง และออกแบบระบบจดัการความเสี#ยงหรือการควบคุมดว้ยตวัเอง
โดยพิจารณาวา่มีเหตุการณ์ใดที#อาจเกิดขึ�นและเป็นอุปสรรคห์รือเป็นความเสี#ยงที#จะทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรือกระบวนการทาํงานและสรุปสถานะความเสี#ยงรวมในแต่ละเหตุการณ์ 
2.3 จดัเรียงลาํดบัสถานะความเสี#ยงใส่ในแผนภูมิความเสี#ยงใหเ้ห็นภาพรวมความเสี#ยงทั�งหมด เพื#อที#จะได้
จดัลาํดบัการจดัการความเสี#ยงสูงควรดูแลใกลชิ้ด และผูบ้ริหารควรจดัการเอง เรียงตามลาํดบัความเสี#ยง 
2.4 การออกแบบระบบการจดัการความเสี#ยง หรือการควบคุมใหเ้หมาะกบัเวลาและทรัพยากรที#มี 
2.5 ติดตามตรวจสอบระบบจดัการความเสี#ยง หรือควบคุมว่ายงัมีประสิทธิภาพหรือไม ่ดว้ยการประเมิน
ระบบควบคุมดว้ยตนเอง หากไม่มีให้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
3. การประเมนิและบ่งชี2ความเสี�ยง 
3.1 Top-down Assessmentsประเมินดว้ยทีมผูบ้ริหารองคก์รและการเปรียบเทียบการปฏิบติังานกบัแผนงาน 
พิจารณาอุปสรรคในการบรรลุกลยทุธ์และเป้าหมายทางการเงิน 
3.2 Bottom-up Assessmentsประเมินโดยหน่วยงานธุรกิจและสนบัสนุน ประเมินความเสี#ยงดว้ยตนเอง 
พิจารณาอุปสรรคทางธุรกิจลูกคา้และเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์
3.3 Independent Assessmentsผูป้ระเมินอิสระไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายนอก ผูก้าํกบัดูแล 
ลูกคา้/สมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื#นๆ 
4. การวดัความเสี�ยง 
4.1 Judgemental Based/Qualitativeใชดุ้ลยพินิจในการคน้หาความเสี#ยง ไดแ้ก่ การทาํตวัแบบประเมินความ
เสี#ยงและการจาํลองสถานการณ์ต่างๆโดยใชส้มมติฐาน 
4.2 Quantitative Basedใชข้อ้มูลสถิติในการคน้หาความเสี#ยง ไดแ้ก่ การใชต้วัแบบทางสถิติต่างๆคน้หา
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ 
4.3 Specific Basedใชวิ้ธีทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการต่างๆที#ชดัเจนโดยเฉพาะในการจดัการความเสี#ยง 
5. ประเภทความเสี�ยง 
- การบริหารความเสี#ยงในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั มีความเสี#ยงดา้น
ต่างๆที#ตอ้งคาํนึงถึง และบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัพื�นฐานของสหกรณ์ในการขบัเคลื#อนองคก์รสู่
ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคอ์ย่างเป็นระบบ ดงัต่อไปนี�  
5.1 ความเสี#ยงดา้นกลยทุธ์ หมายถึง ความเสี#ยงที#เกิดจากการที#สหกรณ์กาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาํเนินงาน
และการนาํไปปฏิบติัไม่เหมาะสมหรือกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อ
รายไดทุ้นการดาํเนินงานหรือการดาํรงอยูข่องสหกรณ์ ทั�งนี�  สามารถพิจารณาความเสี#ยงไดจ้ากปัจจยัของ
เหตุการณ์ที#มีโอกาสจะเกิดขึ�น รวมกบัผลเสียหายที#อาจเกิดขึ�น 



5.2 ความเสี#ยงดา้นสินเชื#อ หมายถึง ความเสี#ยงในปัจจุบนัหรือในภายหนา้ที#มีต่อรายไดแ้ละส่วนทุนของ
สหกรณ์ อนัเกิดจากที#ผูกู้ผิ้ด ปิดชาํระหนี�ตามเงื#อนไขและ/หรือขอ้ตกลงในสัญญา ความเสี#ยงสินเชื#อคงอยู่ใน
ทุกกิจกรรมไมว่่าจะเป็นการลงทุนหรือการใหกู้ย้ืมที#คาดหวงัการไดรั้บเงินกูย้ืมหรือเงินลงทุนกลบัคืน 
5.3 ความเสี#ยงดา้นผลตอบแทน หมายถึง ความเสี#ยงในปัจจุบนัหรือในอนาคต การเปลี#ยนแปลงของปัจจยั
ตลาด เช่น อตัราดอกเบี�ย ราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เป็นตน้ อาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนหรือดอกเบี� ยรับสุทธิ
จากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินในงบดุลของสหกรณ์ลดลงหรืออาจทาํใหต้วัสินทรัพยเ์องในงบดุลของ
สหกรณ์ลดลง จนส่งผลกระทบต่อรายไดสุ้ทธิหรือมูลค่าส่วนทุนของสหกรณ์ 
5.4 ความเสี#ยงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี#ยงในปัจจุบนัหรือในอนาคตที#สหกรณ์อาจไม่สามารถจดัหา
เงินสดเพื#อชาํระภาระผกูพนัเมื#อถึงกาํหนดและรวมไปถึงเพื#อรองรับการขยายตวัของสินทรัพย(์สินเชื#อ) ตาม
การดาํเนินกิจกรรมปกติ 
5.5 ความเสี#ยงดา้นเครดิต หมายถึง ความเสี#ยงที#เกิดจากการที#ลูกหนี�หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี�  หรือ
ปฏิบติัตามเงื#อนไขที#ไดต้กลงไวโ้ดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี� จากความผนัผวน
ของเศรษฐกิจ จากสภาวะของโรคระบาด ซึ#งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจดัการของ
ลูกหนี�  ที#อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินทุนของสหกรณ์ 
5.6 ความเสี#ยงดา้นตลาด หมายถึง ความเสี#ยงที#สหกรณ์อาจไดรั้บความเสียหาย เนื#องจากการเปลี#ยนแปลง
มูลค่าฐานะทั�งที#อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และนอกงบแสดงฐานะทางการเงินที#เกิดจากการ
เคลื#อนไหวของอตัราดอกเบี� ย ราคาตราสารทุน อตัราแลกเปลี#ยน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
5.7 ความเสี#ยงดา้นชื#อเสียง หมายถึง ความเสี#ยงที#ชื#อเสียงของสหกรณ์จะเสียหายจากเหตุการณ์ดา้นชื#อเสียง 
ตามที#ไดส้ะทอ้นจากการเปิดเผยเชิงลบเกี#ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ การปฏิบติัหรือฐานะทางการเงินของ
สหกรณ์ การเปิดเผยเชิงลบเหล่านี� ไม่วา่จะจริงหรือไม่จริง อาจทาํลายความเชื#อมั#นของสาธารณะที#มีต่อ
สหกรณ์ส่งผลใหเ้กิดการฟ้องร้องที#มีค่าใชจ่้ายสูงและนาํไปสู่การเสื#อมของฐานลูกคา้ธุรกิจและรายได ้
5.8 ความเสี#ยงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเสี#ยงที#จะเกิดความเสียหายอนัเนื#องมาจาก การขาดการกาํกบั
ดูแลกิจการที#ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคก์รและขาดการควบคุมที#ดีโดยอาจเกี#ยวขอ้งกบักระบวนการ
ปฏิบติังานภายในคนระบบงานหรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดห้รือความอยูร่อดของ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



 ความเสี#ยงดา้นปฏิบติัการ สามารถจาํแนกไดต้ามชนิดของเหตุปัจจยั เช่น ความเสี#ยงจากการทุจริต
จากภายในหรือภายนอก ความเสี#ยงจากการจา้งงานหรือความปลอดภยัในสถานที#ทาํงาน ความเสี#ยงดา้น
ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น ความเสี#ยงจากการขดัขอ้งและหยุดชะงกัของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ 
ความเสี#ยงจากกระบวนการทาํงาน เป็นตน้ 

แนวทางในการบริหารจดัการความเสี#ยงของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม ่จาํกดั เป็นการสรุป
รวบยอดแบบบูรณาการ จากผลของการศึกษาการบริหารความเสี#ยงในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ที#มี
วตัถุประสงคห์ลกัทางตรง เพื#อใหไ้ดม้าซึ# งรูปแบบหรือวิธีการบริหารความเสี#ยงในการดาํเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ที#มีประสิทธิภาพและทางออ้มเพื#อเป็นการช่วยพฒันาองคค์วามรู้ที#เกี#ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี#ยง
ในการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่บุคลากรของสหกรณ์ 

 

ประโยชน์จากการจดัการความเสี�ยง 
1.เป็นการสร้างฐานขอ้มูลความรู้ที#มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบติังานในองคก์รเป็น

แหล่งขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจดา้นต่างๆเนื#องจากการจดัการความเสี#ยงเป็นการดาํเนินการซึ#ง
ตั�งอยูบ่นสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลกัขององคก์ร 

2.ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นในภาพรวมของความเสี#ยงต่างๆที#สาํคญัไดท้ั�งหมดทาํใหบุ้คลากรภายในองคก์รมี
ความเขา้ใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลกัขององคก์รและตระหนกัถึงความเสี#ยงสาํคญัที#ส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อองคก์รไดอ้ย่างครบถว้นซึ# งครอบคลุมความเสี#ยงที#มีเหตุทั�งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 

3.เป็นเครื#องมือสําคญัในการบริหารงานช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถมั#นใจไดว้า่ความเสี#ยงที#ไดรั้บการ
จดัการอยา่งเหมาะสมและทนัเวลารวมทั�งเป็นเครื#องมือที#สาํคญัของผูบ้ริหารในการบริหารงานและการ
ตดัสินใจดา้นต่างๆเช่นการวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์การติดตามควบคุมและวดัผลการปฏิบติังานซึ# งจะ
ส่งผลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ#มให้แก่องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี



 

กระบวนการบริหารความเสี�ยง 
1.วตัถุประสงค์ 
1.1 เพื#อเนน้แนวทางในการตดัสินใจลดปัจจยัเสี#ยงภายในองคก์ร 
1.2 เพื#อเนน้แนวทางในการเพิ#มพูนประสิทธิภาพการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั 
1.3 เพื#อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและผูบ้ริหาร ตามวิธีการประเมิน 
ดงัต่อไปนี�  
- ระบุเหตุการณ์เสี#ยงในการทาํงานเมื#อเกิดขึ�น 
- ประเมินสถานการณ์ และตดัสินใจใครที#อาจไดรั้บผลกระทบจากความเสี#ยง 
- การบนัทึกผลการศึกษาเกี#ยวกบัเหตุการณ์ความเสี#ยงและผลกระทบของความเสี#ยงที#เกิดขึ�น 
- ดาํเนินการประเมินผล การสอบทานความเสี#ยงและปิดความเสี#ยง 
2. การระบุความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั ไดร่้วมกนัพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเพื#อใหก้ารระบุความเสี#ยงที#อาจจะก่อใหเ้กิดความผิดพลาด เสียหาย และมีผลกระทบ
หรือทาํใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์ไม่ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ลว้เห็นวา่มีความเสี#ยงที#ควร
ไดรั้บการประเมิน เพื#อวิเคราะห์สถานการณ์ จาํนวน 5 ดา้น คือ 
2.1 ความเสี#ยงดา้นกลยทุธ์(Strategic Risk)  
เพื#อตรวจวิเคราะห์ความเสี#ยงที#เกิดจากการกาํหนดแผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและการนาํไปปฏิบติัที#ไม่
เหมาะสมกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ทาํใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที#
กาํหนดไว ้อนัอาจกระทบต่อรายไดแ้ละทุนของสหกรณ์ 
2.2 ความเสี#ยงดา้นเครดิต(Credit Risk) 
เพื#อตรวจวิเคราะห์ ความเสี#ยงที#เกิดจากการที#ลูกหนี�อาจไม่ชาํระหนี� คืนตามสัญญาได ้และก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อรายไดแ้ละทุนของสหกรณ์ 
2.3 ความเสี#ยงดา้นตลาด (Market Risk) 
เพื#อตรวจวิเคราะห์ความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยราคาตราสารการเงินในตลาดเงิน 
ตลาดทุน ที#สหกรณ์ไดท้าํไปลงทุนไวแ้ละอตัราแลกเปลี#ยนที#มีผลกระทบต่อรายไดแ้ละทุนของสหกรณ์ 
2.4 ความเสี#ยงดา้นสภาพคล่อง (Liguidity Risk) 
เพื#อตรวจวิเคราะห์ความเสี#ยงที#สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินใหก้บัผูที้#เกี#ยวขอ้งไดต้ามภาระผกูพนัหรือถา้จะ
จ่ายไดก้ด็ว้ยตน้ทุนที#สูง ซึ# งส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละกองทุนของสหกรณ์ 
 
 
 



2.5 ความเสี#ยงดา้นปฏิบติัการ(Operation Risk) 
เพื#อตรวจวิเคราะห์ความเสี#ยงจากการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคก์รที#เกี#ยวขอ้งกบั
กระบวนการปฏิบติังานภายในบุคลากร ระบบงานหรือเหตุการณ์ภายนอกและส่งผลกระทบต่อความเสี#ยง
ดา้นอื#น และต่อรายไดแ้ละกองทุนสหกรณ์ 
 

แนวทางการประเมนิความเสี�ยง จากระดบัความรุนแรงที#อาจเกิดขึ�น 

โดยพิจารณาจาก 
1. โอกาสที�จะเกิด เช่น ความถี#ของการเกิดขึ�นในอดีต และการคาดการณ์โอกาสที#จะเกิดขึ�นในอนาคต 

2. ผลกระทบที�จะได้รับ เช่น  

- ที#เป็นตวัเงิน 

- ที#ไม่ใช่ ตวัเงิน คือ มุมมองของสาธารณชนและผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์โอกาสและผลกระทบ 
- ความเสี#ยงสูง : ผลกระทบรุนแรงมาก โอกาสเกิดมาก 

- ความเสี#ยงปานกลาง : ผลกระทบรุนแรงมาก/โอกาสเกิดนอ้ย 

: ผลกระทบนอ้ย /โอกาสเกิดมาก 
โอกาสจะเกิด

ความเสี#ยง 
ความถี# ระดบัคะแนน 

สูง เกิดขึ�นมากกวา่หนึ#งครั� งต่อเดือน 3 
กลาง เกิดขึ�นสองครั� งแต่ไม่มากกว่าสิบ สองครั� งต่อปี 2 

ตํ#า เกิดขึ�นหนึ#งครั� งต่อปี 1 
 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย ระดบัคะแนน 
สูง มูลค่าหนึ# งลา้นบาทขึ�นไป 3 

กลาง มูลค่าหนึ# งแสนบาทขึ�นไปแต่ไม่ถึงหนึ#งลา้นบาท 2 
ตํ#า มูลค่านอ้ยกว่าหนึ#งแสนบาท 1 

 
 
 
 
 



 

แนวทางการให้คะแนนโอกาสที�จะเกดิความเสี�ยง และผลกระทบ 
โอกาสที�จะเกิดเหตุการณ์ที�เป็นความเสี�ยง 

โอกาสที#จะเกิดความเสี#ยง เปอร์เซ็นตโ์อกาสที#จะเกิดขึ�น ระดบัคะแนน 
สูงมาก มากกวา่ 80% 5 

สูง 70 - 79% 4 
ปานกลาง 60 – 69% 3 

นอ้ย 50 – 59% 2 
นอ้ยมาก นอ้ยกว่า 50% 1 

 
โอกาสที�จะเกิดเหตุการณ์ที�เป็นความเสี�ยง 

โอกาสที#จะเกิดความเสี#ยง เปอร์เซ็นตโ์อกาสที#จะเกิดขึ�น ระดบัคะแนน 
สูงมาก 5 ปี/ครั� ง 5 

สูง 4 ปี/ครั� ง 4 
ปานกลาง 3 ปี/ครั� ง 3 

นอ้ย 2 ปี/ครั� ง 2 
นอ้ยมาก 1 ปี/ครั� ง 1 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านความสําเร็จ 
ผลกระทบต่อองคก์ร ความเสียหาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก ดาํเนินงานสาํเร็จตามแผนไดน้อ้ยกวา่ 60% 5 
สูง ดาํเนินงานสาํเร็จตามแผนได ้60 - 70% 4 

ปานกลาง ดาํเนินงานสาํเร็จตามแผนได ้71 – 80% 3 
นอ้ย ดาํเนินงานสาํเร็จตามแผนได ้81 – 90% 2 

นอ้ยมาก ดาํเนินงานสาํเร็จตามแผนไดม้ากกว่า 90% 1 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านเวลา 
ผลกระทบต่อองคก์ร ความเสียหาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการมากกวา่ 6 เดือนขึ�นไป 5 
สูง ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการมากกวา่ 4.5เดือน ถึง6 เดือน 4 

ปานกลาง ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการมากกวา่ 3 เดือน ถึง4.5 เดือน 3 
นอ้ย ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการมากกวา่ 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 2 

นอ้ยมาก ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการไม่เกิน 1.5 เดือน 1 



ผลกระทบต่อองค์กรด้านชื�อเสียง 
ผลกระทบต่อองคก์ร ความเสียหาย ระดบัคะแนน 

สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวทั�งสื#อภายในและต่างประเทศเป็นวงกวา้ง 5 
สูง มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกวา้งในประเทศและเผยแพร่ใน

วงจาํกดัในต่างประเทศ 
4 

ปานกลาง มีการลงข่าวในหนงัสือในประเทศหลายฉบบัในเวลา 2-3 วนั 3 
นอ้ย มีการลงข่าวในหนงัสือในประเทศบางฉบบัเป็นเวลา 1 วนั 2 

นอ้ยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 1 

 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านลูกค้า 

ผลกระทบต่อองคก์ร ความเสียหาย ระดบัคะแนน 
สูงมาก ผูใ้ชบ้ริการลดลงมากกวา่ 50 คน/เดือน 5 

สูง ผูใ้ชบ้ริการลดลงตั�งแต่ 40 - 50 คน/เดือน 4 
ปานกลาง ผูใ้ชบ้ริการลดลงตั�งแต่ 30 - 39 คน/เดือน 3 

นอ้ย ผูใ้ชบ้ริการลดลงตั�งแต่ 20 - 29 คน/เดือน 2 
นอ้ยมาก ผูใ้ชบ้ริการลดลงไม่เกิน 19 คน/เดือน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวเิคราะห์ความเสี�ยง 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั ไดวิ้เคราะห์ความเสี#ยงที#มีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ โดยไดพิ้จารณาจากระดบัโอกาสที#จะเกิดความเสี#ยง(LikeLihood)และระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบความเสี#ยง(Impact)หากเกิดความเสี#ยงขึ�น เพื#อหาระดบัความเสี#ยง(Degree of 
Risk)ที#จะเกิดตามหลกัความสมัพนัธ์ ดงัต่อไปนี�  

โอกาสที#เกิดความเสี#ยง ระดบัของผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

การจดัลาํดบัความเสี�ยง 
ระดบัความเสี#ยง

โดยรวม 
ระดบั

คะแนน 
แทนดว้ยสี ความหมาย 

ตํ#า (Low) 1-3 เขียว ระดบัความเสี#ยงตํ#าโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมหรือการจดัการ
เพิ#มเติม 

ปานกลาง(Medium) 4-9  เหลือง ระดบัความเสี#ยงที#ยอมรับไดแ้ต่ตอ้งมีการควบคุมเพื#อป้องกนั
ไม่ใหค้วามเสี#ยงเคลื#อนยา้ยไปยงัระดบัที#ยอมรับไม่ได ้

สูง(High) 10-16 สม้ ระดบัความเสี#ยงที#ไม่สามารถยอมรับได ้โดยตอ้งมีการจดัการ
ความเสี#ยง เพื#อใหอ้ยู่ในระดบัที#ยอมรับไดต่้อไป 

สูงมาก(Extreme) 20-25 แดง ระดบัความเสี#ยงที#ไม่สารมารถยอมรับไดจ้าํเป็นตอ้งเร่งรัด
จดัการความเสี#ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที#ยอมรับไดท้นัที 



 
 

การประเมินความเสี#ยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั 
ลาํดบั 

 
 

(1) 

ความเสี#ยง 
 
 

(2) 

ปัจจยัเสี#ยง 
 
 

(3) 

การประเมินความเสี#ยง 
โอกาส 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดบัของ
ความเสี#ยง 

(6) 

ลาํดบั   
ความเสี#ยง 

(7) 
1. ดา้นกลยทุธ์ 

-การดาํเนินงานตามโครงการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที#
กาํหนด 
 

1. ตั�งเป้าหมายที#สูงเกินไป 
2. ไม่ไดร้ับความร่วมมือจากผูเ้กี#ยวขอ้ง 
3. ขาดการประสานงานและติดตามผลที#ดีของผูร้ับผิดชอบโครงการ 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2. ดา้นเครดิต 
-การผดัปิดชาํระหนี�ของ
สมาชิก 

1. สมาชิกมีหนี�นอกระบบ หรือเป็นหนี�หลายทาง 
2. สหกรณ์ไม่สามารถตดัเงินจากตน้สังกดัสมาชิกได ้
3. สมาชิกออกจากงานโดยไม่มีเงินบาํนาญ หรือมีแต่ไม่พอหกัชาํระหนี�  

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

3. ดา้นตลาด 
-การเคลื#อนไหวของ         
อตัราดอกเบี�ย 

1.รายไดห้รือเงินกองทุนไดร้ับผลกระทบในทางลบจากการเปลี#ยนแปลง
อตัราดอกเบี�ย 

1 1 1 1 

 
 



การประเมินความเสี#ยงสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั 
ลาํดบั 

 
 

(1) 

ความเสี#ยง 
 
 

(2) 

ปัจจยัเสี#ยง 
 
 

(3) 

การประเมินความเสี#ยง 
โอกาส 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดบัของ
ความเสี#ยง 

(6) 

ลาํดบั   
ความเสี#ยง 

(7) 
4. ดา้นสภาพคล่อง 

-ไม่สามารถจดัหาเงินสดเพื#อ
ชาํระภาระผกูพนัเมื#อถึง
กาํหนด 
 

1. มีการถอนเงินฝากก่อนครบกาํหนด 
2. สมาชิกไม่สามารถชาํระเงินคืนจากสินเชื#อไดต้ามกาํหนดเป็นจาํนวน
มาก 
3. ไม่สามารถจดัหาและระดมเงินเพิ#มจากสมาชิกและบุคคลหรือสถาบนั
ภายนอก 

1 
1 
 

1 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 

1 

5. ดา้นปฏิบตัิการ 
-ขาดการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลใน
องคก์ร 

1. เจา้หนา้ที#ขาดความเขา้ใจในระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายเกี#ยวกบั
สหกรณ์ 
2. โครงสร้างการตรวจสอบภายในไม่มีความเป็นอิสระในการทาํงาน 
 

1 
 

1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 

1 

 
หมายเหตุ –(6)=(4)x(5) 
 



การวเิคราะห์ความเสี�ยง(Degree of Risk) 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่ จาํกดั 

แผนภูมิความเสี#ยง (Risk Profile) 
ผลกระทบต่อองคก์ร โอกาสที#จะเกิดความเสี#ยง 

1 2 3 4 5 
5สูงมาก      
4สูง      
3ปานกลาง      
2นอ้ย      
1นอ้ยมาก      

 
หมายเหตุ 
ระดบัสูงมาก :ไม่สามารถยอมรับได ้ตอ้งเร่งรัดจดัการความเสี#ยงใหย้อมรับไดท้นัที (จดัทาํแผนฯ) 
ระดบัสูง :ไม่สามารถยอมรับได ้ตอ้งจดัการความเสี#ยงใหอ้ยู่ในระดบัที#ยอมรับได ้(จดัทาํแผนฯ) 
ระดบัปานกลาง :ยอมรับไดแ้ต่ตอ้งมีการควบคุม เพื#อป้องกนั (ไม่จดัทาํแผนฯ) 
ระดบัตํ#า  :ไม่ตอ้งมีการควบคุมหรือจดัการเพิ#มเติม 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ความเสี�ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจเชียงใหม่ จํากดั 
1.ความเสี�ยงด้านกลยทุธ (Strategic Risk) 

ปัจจยัเสี#ยง ผลกระทบ ระดบัความเสี#ยงก่อนการ
ควบคุม 

ระดบัความเสี#ยงที#ยอมรับได ้ กลยทุธ์
ที#ใช ้

แนวทางการจดัการ
ความเสี#ยง 

ผูร้ับผิดชอบ ผลดาํเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
1.ตั�งเป้าหมาย
สูงเกินไป 

สูญเสีย
งบประมาณ
และการ
บริหาร
จดัการอาจ
เสียหาย 

1 1 1 1 Treat 1.กาํหนดเป้าหมายที#
เป็นไมไ่ด ้

ฝ่ายจดัการ เสร็จตาม
วตัถุประสงค์
ของแผนงาน 

2.ไม่ไดร้ับ
ความร่วมมือ
จากผูเ้กี#ยวขอ้ง 

1 1 1 1 Treat 2.แจง้ความสาํคญั
ของโครงการและ
สร้างความเขา้ใจที#ดี
กบัผูเ้กี#ยวขอ้ง 

ฝ่ายจดัการ เสร็จตาม
วตัถุประสงค์
ของแผนงาน 

3.ขาดการ
ประเมินงาน
และติดจามผล
ที#ดี 

1 1 1 1 Treat 3.มอบหมายงาน
ใหก้บัผูม้ีความ
รับผิดชอบมี
ความสามารถในการ
ประสานงานที#ดี 

ฝ่ายจดัการ เสร็จตาม
วตัถุประสงค์
ของแผนงาน 

 
 
 



2.ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 
ปัจจยัเสี#ยง ผลกระทบ ระดบัความเสี#ยงก่อนการ

ควบคุม 
ระดบัความเสี#ยงที#ยอมรับได ้ กลยทุธ์

ที#ใช ้
แนวทางการจดัการ

ความเสี#ยง 
ผูร้ับผิดชอบ ผลดาํเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
1.สมาชิกมีหนี�
นอกระบบหรือ
เป็นหนี�หลายทาง 

มีการชาํระ
หนี� ไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที#
กาํหนดใน
สญัญากูย้ืม
เงิน 

1 1 1 1 Treat 1.มีการทาํหลกัประกนั
เงินฝากเพื#อเสริมสภาพ
คล่องใหก้บัสมาชิกที#
เป็นลูกหนี�  

ฝ่ายจดัการ
และ
คณะกรรมการ 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที#วางไว ้

2.สหกรณ์ไม่สา
มาถหักเงินจาก
ตน้สังกดัสมาชิก
ได ้

1 1 1 1 Treat 2.มีการประสานงาน
และแลกเปลี#ยนขอ้มูล
ระหวา่งฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายจดัการ เป็นไปตาม
เป้าหมายที#วางไว ้

3.สมาชิกออก
จากงานโดยไม่มี
เงินบาํนาญหรือ
มีแต่ไม่พอหกัใช้
หนี�  

1 1 1 1 Treat 3.มีการจดัทาํหลกั
ประเดน็ในการชาํระหนี�
ไวก้่อนการปล่อยสินเชื#อ 

ฝ่ายจดัการ
และ
คณะกรรมการ 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที#วางไว ้

 
 
 



3.ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 
ปัจจยัเสี#ยง ผลกระทบ ระดบัความเสี#ยงก่อนการ

ควบคุม 
ระดบัความเสี#ยงที#ยอมรับได ้ กลยทุธ์

ที#ใช ้
แนวทางการจดัการความ

เสี#ยง 
ผูร้ับผิดชอบ ผลดาํเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
1.รายไดห้รือ
เงินกองทุนไดร้ับ
ผลกระทบ
ในทางลบจาก
การเปลี#ยนแปลง
อตัราดอกเบี�ย 

ตน้ทุนการให้
สินเชื#อเพิ#มขึ�น
ซึ#งสะทอ้น
คุณภาพ
สินทรัพยม์ี
ความเสี#ยง 

1 1 1 1 Treat 1.หาแหล่งเงินลงทุนที#มี
ความมั#นคงดา้นอตัรา
ดอกเบี� ยและระยะเวลาที#
แน่นอน 

ฝ่ายจดัการและ
คณะกรรมการ 

เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ปัจจยัเสี#ยง ผลกระทบ ระดบัความเสี#ยงก่อนการ

ควบคุม 
ระดบัความเสี#ยงที#ยอมรับ

ได ้
กลยทุธ์

ที#ใช ้
แนวทางการจดัการความ

เสี#ยง 
ผูร้ับผิดชอบ ผลดาํเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
1.มีกี#ถอนเงินฝาก
ก่อนกาํหนด 

สูญเสียรายได้
และสภาพคล่อง
ขององคก์ร
ตลอดจน
ชื#อเสียง 

1 1 1 1 Treat 1.มีการกาํหนดเกณฑ์
แนวทางในการรับฝาก
และถอนเงิน 

ฝ่ายจดัการ
และ
คณะกรรมการ 

ดาํเนินการ
สาํเร็จ 

2.สมาชิกไม่
สามารถชาํระเงิน
คืนจากสินเชื#อ
ตามกาํหนดใน
จาํนวนมาก 

1 1 1 1 Treat 2.มีการจดัทาํหลกัประกนั
สภาพคล่องใหก้บัสมาชิก
ที#ทาํสัญญาเงินกู ้

ฝ่ายจดัการ ดาํเนินการ
สาํเร็จ 

3.ไม่สามารถ
ระดมเงินฝาก
และหาทุนเพิ#ม
จากบุคคลหรือ
สถานที#อื#น 

1 1 1 1 Treat 3.มีแผนการจดัหาสภาพ
คล่องสาํหรับกรณีฉุกเฉิน 

ฝ่ายจดัการ
และ
คณะกรรมการ 

ดาํเนินการ
สาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
 
 



5.ความเสี�ยงด้านปฏบิัตกิาร (Operation Risk) 
ปัจจยัเสี#ยง ผลกระทบ ระดบัความเสี#ยงก่อนการ

ควบคุม 
ระดบัความเสี#ยงที#ยอมรับ

ได ้
กลยทุธ์

ที#ใช ้
แนวทางการจดัการ

ความเสี#ยง 
ผูร้ับผิดชอบ ผลดาํเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
1.เจา้หนา้ที#ขาด
ความเขา้ใจใน
ระเบียบขอ้บงัคบั
และกฎหมาย
เกี#ยวกบัสหกรณ์ 

การขบัเคลื#อน
แผนและ
โครงการของ
สหกรณ์ 

1 1 1 1 Treat 1.มีการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้น
การเงิน การบญัชีและ
การบริหารสหกรณ์ฯ 

ฝ่ายจดัการ
และ
คณะกรรมการ 

ดาํเนินการ
สาํเร็จ 

2.โครงสร้างการ
ตรวจสอบภายใน
ขาดความเป็น
อิสระในการ
ทาํงาน 

1 1 1 1 Treat 2.มีระบบการตรวจสอบ
ภายนอกและภายในเพื#อ
ตรวจสอบการ
ดาํเนินงานและ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ตามแผนกล
ยทุธ์ 

ฝ่ายจดัการ
และ
คณะกรรมการ 

ดาํเนินการ
สาํเร็จ 

 



การจดัการความเสี�ยง 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่จาํกดัจะตอ้งวิเคราะห์และระบุให้

ไดว้า่แต่ละฝ่ายตอ้งเผชิญกบัความเสี#ยงใดบา้งซึ# งความเสี#ยงที#เกิดขึ�นอาจมีขนาดและผลกระทบที#แตกต่างกนั
ตั�งแต่นอ้ยจนไปถึงมีความเป็นไปไดสู้งรวมถึงความรุนแรงและผลกระทบที#จะตามมาจากความเสี#ยงที#
เกิดขึ�นเพื#อหาแนวทางในการดาํเนินการต่อไป 
1. การวางแผนรับมือกบัความเสี#ยงเช่น 
1.1 การลดความเสี#ยง (Risk Reduction)ความเสี#ยงที#ไดรั้บอาจลดลงไดด้ว้ยวิธีการหาทางป้องกนัเพื#อมิให้มี
ความเสียหายเกิดขึ�นเช่นการลดจาํนวนครั� งหรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์  
1.2 การโอนความเสี#ยง(Risk Transfer)เป็นวิธีการจดัการความเสี#ยงที#จะตอ้งวิเคราะห์และตดัสินใจที#จะเลือก
โอนความเสี#ยงออกไปในรูปแบบใดขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมเช่นโอนใหอ้งคก์รหรือบุคคลอื#นหรือทาํ
ประกนัภยั  
1.3 การหลีกเลี#ยงความเสี#ยง (Risk Avoidance)การหลีกเลี#ยงความเสี#ยงอาจกระทาํไดโ้ดยวิธีง่ายๆโดยไม่
พยายามเขา้ไปยุง่เกี#ยวกบักิจการที#จะก่อใหเ้กิดความเสี#ยงและไม่อาจใชวิ้ธีการอื#นเขา้มาแกไ้ขไดโ้ดยตอ้ง
เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียก่อนการตดัสินใจ 
1.4 การรับความเสี#ยงไดเ้อง (Risk Acceptance /Retention)คือการที#ผูบ้ริหารองคก์รนั�นๆยินยอมที#จะรับภาระ
ความเสี#ยงหรือความเสียหายที#เกิดขึ�นนั�นไวเ้องเนื#องจากเลง็เห็นวา่โอกาสหรือความน่าจะเป็นที#จะเกิดความ
เสียหายอยูใ่นวิสยัที#ยอมรับได ้
2.สร้างมาตรการควบคุมความเสี#ยงโดยใชเ้ทคนิค 4 T คือ 
2.1 Take การยอมรับความเสี#ยง 
2.2 Treat การลดหรือควบคุมความเสี#ยง 
2.3 Transfer การโอนหรือกระจายความเสี#ยง 
2.4 Terminate การหยดุหรือหลีกเลี#ยงความเสี#ยง 

เพื#อลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสที#องคก์รจะเกิดความเสียหายทั�งในรูปแบบตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินเช่น
ชื#อเสียงการฟ้องร้องจากการไมป่ฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความ
คุม้ค่าคุณค่า 
3.มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและรายงานต่อผูบ้ริหารของสหกรณ์เพื#อพิจารณา
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง (ตามผนวก ก) 
3.1 มีการรายงานความกา้วหนา้หรือผลการดาํเนินงานตามแผน 
3.2 มีการรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแกไ้ขพร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาํเนินงานต่อผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 
4. มีการนาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารสูงสุดไปใชใ้นการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี#ยงในรอบปีถดัไป 



แผนบริหารความเสี#ยงในรอบปีถดัไปควรพิจารณาระดบัความเสี#ยงที#เหลืออยู่หลงัการจดัการความ
เสี#ยงและขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารสูงสุดรวมทั�งความเสี#ยงใหมจ่ากนโยบายหรือสภาพแวดลอ้มทาง
การศึกษาที#เปลี#ยนแปลงไปทั�งภายในและภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจเชียงใหม่จาํกดั 
 
ลงชื#อ พล.ต.ตพรชยั พกัตร์ผ่องศรี   ลงชื#อ พ.ต.อ.ปิยะพนัธ์   ภทัรพงศสิ์นธ์ุ 
      ( พรชยั พกัตร์ผอ่งศรี )        (ปิยะพนัธ์   ภทัรพงศสิ์นธ์ุ) 
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง                กรรมการ 
 
ลงชื#อ พ.ต.อ.ไพศาล นนัตา   ลงชื#อพ.ต.อ.พิศิษฐ ์เชาวน์ลกัษณ์สกลุ 
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แบบรายงานผลการบริหารความเสี#ยง 
ตารางผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี#ยง       
     ผนวก ก. 
 

ความเสี#ยง 

กิจกรรม ผลการ
ดาํเนินงาน 

ระดบั 
 (ประเมินใหม่) 

ความเสี#ยงที#ยงั
เหลืออยู ่หรือพบ

ใหม่ 

แนวทาง
เพิ#มเติม 

เอกสาร
หลกัฐาน ผูร้ับผิดชอบ 

ประเภทความเสี#ยง ปัจจยัเสี#ยง ระดบั 

          

  

 

 

      ลงชื#อ         พล.ต.ต. พรชยั พกัตรผ์่องศรี    หวัหน้าฝ่าย 

         (พรชยั พกัตรผ์่องศรี) 

         ตาํแหน่งประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี#ยง 

 
 


