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ในการกากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง นาไปสู่การบรรลุผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
และใช้ในการสื่ อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริห ารความเสี่ ยงระดับ องค์กร ระหว่างผู้ บริห าร
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ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ต่อไป
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บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการสาคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ ดี (Good Governance) เพื่อมุ่ งเน้น ผลการปฏิ บัติงานที่ มีความเป็ นเลิ ศ
ในด้ านการวางแผน การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ การติด ตามและประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายแก่องค์กร
การด าเนิ น งานตามภารกิ จต่าง ๆ ของทุ ก องค์ กรล้ ว นมีค วามเสี่ ย งที่ ต้องเผชิ ญ กับ สภาวะ
ความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายที่องค์กร
กาหนด จึงจาเป็นต้องมีการพยากรณ์ สถานการณ์ล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์และความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมาย
ขององค์กร การวิเคราะห์ความความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญ
ของปั จ จั ย เสี่ ย ง วิเคราะห์ แนวทางในการจั ดการ โดยต้ อ งค านึ งถึงความคุ้ มค่ าในการบริห ารจั ด การอย่ าง
เหมาะสม จากนั้นจึงกาหนดมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ระดับความ
เสี่ ย งและผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตอยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยมีการกาหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงให้ ส อดคล้ องกับ กรอบหลั กเกณฑ์
การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดร่วมด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๔.1
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ด้านที่ 6. กิจกรรมการควบคุม
ภายใน ตามแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รเชิ ง บู ร ณาการ (Enterprise Risk Management–
Integrated Framework) ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO)
ทั้ งนี้ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน จึ งเป็ น สิ่ งที่ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ของกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ต้องตระหนักถึงความสาคัญ และถือปฏิบัติ เพื่อให้ การดาเนินภารกิจต่าง ๆ
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรลุตามวัตถุประสงค์
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บันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563
กรมบัญชีกลาง แจ้งประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าสู่
ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุน หมุนเวียน ตั้งแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป และได้นาเสนอรองปลั ด
กระทรวงการคลั ง หั วหน้ ากลุ่ มภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้สิ น ลงนามในบั นทึ กข้อตกลงฯ ระหว่างอธิบ ดี
กรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในนามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ในนามกระทรวงการคลัง กาหนด
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563 ตามเกณฑ์วัดการดาเนินงาน
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด โดยเกณฑ์วัดการดาเนินงาน ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเงินนอก
งบประมาณ ถือปฏิบัติตามมาตรการกากับดูแลเงินนอกงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัด
ซึ่งรวมถึงการนาระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และกาหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนิ น งาน (KPI) เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น และมติ เมื่ อ วั น ที่
12 มิถุนายน 2555 ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะทุน
หมุนเวียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินและให้เสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อนายกรัฐ มนตรีโดยเร็วต่อไป
ในปี พ.ศ. 2557 กรมบั ญชีกลางในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ กากับดูแลการบริหารและการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ ได้เห็ น ชอบให้ กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีเข้าสู่ระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ตั้งแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทางาน ยกระดับการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้างต้น โดยนา
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลดขั้นตอนการทางาน การประเมินความพึงพอใจ
คารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยสู่ระดับ มาตรฐานสากล
3. เพื่ อใช้เป็ น กรอบแนวทางในการประเมิ น ตนเอง และเป็ น บรรทั ด ฐานการติด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ ของหน่วยงานภายใน
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PMQA คือการนาหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารองค์การที่เป็นเลิศ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PMQA คือการนาหลักเกณฑ์
และแนวทางการบริห ารองค์การที่เป็ น เลิ ศ PMQA คือ อะไร ... PMQA เป็ นคาย่อมาจาก Public Sector
Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทยว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประเทศ
ไทยโดย ก.พ.ร. และสถาบั น เพิ่ มผลผลิ ตแห่ งชาติได้ป ระยุกต์น ามาจาก MBNQA (รางวัล คุณ ภาพแห่ งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพแห่ งชาติประเทศไทย) เพื่อให้ส อดคล้องกับแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และกาหนดเป็น “เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า PMQA คือ การนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การ
ที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ
โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรดาเนินการ เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้
พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล
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ควำมเชื่อมโยงของ PMQA กับเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ผ่ำนมำ
การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธ์
กับการดาเนินงานของภาครัฐ หรือส่วนราชการที่ผ่านมาหลายเรื่องที่เราเรียกกันว่า เครื่องมือการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ของคารับรอง
การปฏิบัติราชการ (โดยเฉพาะในมิติด้านการพัฒนาองค์กร) ซึ่งจะทาให้ส่วนราชการและข้าราชการมีความเข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ ราชการที่ผ่านได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะเห็นว่า PMQA จะเป็น
เบื้องหลังหรือพื้นฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการที่รัฐบาลกาหนดให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติ
ในหลายปีที่ผ่านมา ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กร การดาเนินการที่ผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ ไ ด้มีการจัดทาวิสัยทัศน์
ค่านิยม เป้าประสงค์ เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SWOT Analysis)
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ นั บ ตั้งแต่ปี 2548 รัฐ บาลได้จัด ทาแผนการบริห าร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล นอกจากนี้ได้
นาเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการดาเนินการ
ในหมวด 3 เป็ น หมวดที่ ส่ ว นราชการต่ าง ๆ ให้ ค วามส าคั ญ เพิ่ ม ขึ้ น มี ช่ องทางส าหรับ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของผู้รับบริการหลายช่องทาง และหน่วยงานราชการ เน้นการทางานเชิงรุก เพื่อนาบริการให้เข้าถึงประชาชน
มากขึ้น ทั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์บริการร่วม การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีการนาผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมากาหนดเป็นตัวชี้วัด หนึ่งในมิติ 2 คุณ ภาพ
การให้บริการ ในคารับรองการปฏิบัติราชการอีกด้วย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การด าเนินการในหมวด 4 เป็นสิ่งที่
ส่วนราชการได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ทั้งการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้
และเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้
หมวด 5 การมุ่ งเน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล ทุ ก ส่ ว นราชการจะมี แ ผนแม่ บ ทด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์
ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด ท าข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ ปี 2548 และ 2549 และการส่ งเสริ ม การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม (I AM READY)
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้ส่วนราชการการดาเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง
เช่น การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้าน ขั้นตอนและ
การปฏิบัติงาน ซึ่งได้นาไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้ว
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ เป็นหมวดที่ส่วนราชการจะได้ตรวจสอบผลการดาเนินการ
ว่าได้บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมาย ยุ ทธศาสตร์ห รือไม่ ความพึ ง พอใจของผู้ รับบริการเป็นอย่างไร ประสิท ธิภ าพ
การบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเช่นไร และผลการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์
ตามมิติต่าง ๆ ของคารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน
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ควำมเป็นมำของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100
ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
และผู้ อ านวยการส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เพื่ อ บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ของกองทุน
๑. เป็ น แหล่ งเงิน ทุ น หมุ นเวีย นดอกเบี้ ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้ ส ตรีเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุ น
สาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี
๒. เป็ น แหล่ งเงิ น ทุ น เพื่ อการส่ งเสริมบทบาทและพั ฒ นาศัก ยภาพสตรีและเครือข่ ายสตรี
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
๓. เป็ น แหล่ งเงิน ทุน เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒ นาบทบาทสตรี
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
๔. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพั ฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
พันธกิจ
๑. จั ด สรรเงิน ทุน ให้ แก่ ส ตรี และองค์ กรสตรีส าหรับ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฐานราก ให้ เข้ม แข็งและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. จั ด สรรเงิน ทุ น ในการพั ฒ นาบทบาทสตรีให้ มี ขี ด ความสามารถในการเป็ น ผู้ น าและมี ส่ ว นร่ว ม
ในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน
๓. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์
"เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
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กรอบแนวคิด
ควำมหมำยและคำจำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ส ถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ).หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงานโครงการที่สาคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่
ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ
ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์
และกาหนดมาตรฐานการลดความเสี่ยงในภายหลัง
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวมโดยความเสี่ ย งที่อาจจะเกิด ขึ้น เป็ นความเสี่ ยงเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การกาหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง
ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรด ำเนิ น งำน (Operational Risk : O) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนงาน/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
ควำมเสี่ ยงด้ ำ นกำรเงิน (Financial Risk : F) เกี่ ยวข้องกับ การบริห ารงบประมาณและ
การเงิน การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน ดังกล่าว
ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C) เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ โดยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย งเนื่ อ งจากความไม่ ชั ด เจน
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
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กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง (Risk Assessment) หมายถึ ง กระบวนการระบุ ค วามเสี่ ย ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง โดยการประเมิน จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact)
โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดั บ ของควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ได้ จ ากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
กำรบริห ำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้
เกิดความเสี ย หายจากการดาเนิ นการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ ระดับ ของความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ โดยอาจใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
กำรหลี ก เลี่ ย งควำมเสี่ ย ง (Terminate risk) เป็ น การด าเนิ น การหลี ก เลี่ ย งเหตุ ก ารณ์ ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดทาธุรกิจ หรือหยุดผลิตสินค้า/บริการที่ไม่ถนัด
กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Transfer risk) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความ
เสี่ยง เช่น การทาประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource)
กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Treat risk) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ
ควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความสี่ยง
กำรยอมรั บ ควำมเสี่ ยง (Take risk) ใช้ในกรณี ที่ ห น่ วยรับ ตรวจอาจมีระบบการควบคุ ม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนสำกล
การบริห ารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ที่มาของ COSO เริ่มจากเหตุการณ์วิกฤตทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ ของสหรัฐ อเมริกา ปี 1970 - 1977 สหรัฐอเมริกาได้ ประกาศกฎหมายแนวปฎิบั ติ
เกี่ยวกับความไม่สุจริตในการให้สินบนชาวต่างชาติ (the 1977 Foreign Corrupt Practices Act-FCPA) ซึ่งมี
การกาหนดเรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นสาระสาคัญในประกาศดังกล่าว
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
การระบุ แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วย ให้
องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
การผสมผสานและเป็ น ส่ ว นหนึ่ งขององค์ ก ร โดยการพิ จ ารณาความเสี่ ย งทั้ ง หมด โดย
ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร ได้ แ ก่ เป้ าหมายตามแผนยุ ท ธศาสตร์ (Strategic) ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Operations) การรายงาน (Reporting) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ซึ่งความเสี่ ยงเหล่านี้อาจ ทาให้ เกิดความเสี ยหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส
รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหาก
เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ว ม โดยทุ ก คนในองค์ กรตั้ งแต่ ระดั บ คณะกรรมการ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

10

กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและเป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เป็ น สากล คื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รเชิ งบู รณาการ
( Enterprise Risk Management–Integrated Framework) ข อ ง Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร ตามหลั ก เกณฑ์
(COSO ERM) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management)

องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ มีดังนี้
1. สภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้ อมภายในครอบคลุ มถึ ง
แนวนโยบายโดยทั่วไปของกองทุนฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดย
บุคลากรทั้งหมด ในกองทุนฯ รวมไปถึงปรัชญาการบริหารความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ ยอมรับ
ได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรมและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านั้น
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) วัตถุประสงค์ต้องมีอยู่ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะ
สามารถระบุเหตุการณ์ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ทาให้มั่นใจว่าฝ่าย
บริหาร มีกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้วและวัตถุประสงค์ที่เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุนและไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพันธกิจของกองทุนฯ และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ ยอมรับได้
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เหตุการณ์ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต้องได้รับการระบุและการแยกแยะความเสี่ยงกับโอกาส ออกจากกัน
สาหรับโอกาสนั้น ฝ่ายบริหารจะนาไปพิจารณาในการกาหนดกลยุทธ์หรือในกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์
ต่อไป
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณา
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจว่าจะบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร การประเมิน
ความเสี่ยง จะประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual
risk)
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5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารเลือกวิธีการตอบสนองต่อความ
เสี่ยง ได้หลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง โดยการพัฒนากระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งให้ มีความสอดคล้ องกับ ระดับความเสี่ ยงที่ กองทุน ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับ ความ
เบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance)
6. กิจ กรรมควบคุ ม (Control Activities) จะต้อ งมี การกาหนดนโยบาย และขั้น ตอนการ
ปฏิบัติไว้และนาไปดาเนิ นการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการดาเนินการตามวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผล
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศที่มีนัยสาคัญ
เกี่ยวข้องควรได้รับการระบุจัดเก็บและนามาสื่อสารในรูปแบบ และในเวลาที่กาหนด ช่วยให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของของตนให้ลุล่วงไปได้ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องทาให้ได้รับรู้กัน
ในวงกว้างมีการสื่อสารสู่ระดับล่างระดับบนทั่วทั้งกองทุนฯ
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) การบริหารความเสี่ยงของกองทุน ต้องได้รับการ
ติดตามประเมินผลและได้รับการปรับเปลี่ยนตามความจาเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระทาได้โ ดยการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหารหรือการประเมินแยกต่างหากหรือทาทั้งสองวิธี
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การบริ ห ารความเสี่ ย งของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี โดยส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือสานักงานกองทุนพัฒนาบทบทสตรี (ส่วนกลาง) ดาเนินการ
ตามหลักการ ดังต่อไปนี้
1. สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment)
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาคัญในการกาหนดกรอบการบริหารความ
เสี่ยง และเป็นพื้นฐานสาคัญในการกาหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุน ได้แก่ วัฒนธรรม
ขององค์ ก ร นโยบายของผู้ บ ริ ห าร แนวทางการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร กระบวนการท างานและระบบ
สารสนเทศ
ทั้ ง นี้ องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ได้ ม าจากการปฏิ บั ติ งานของฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ ายปฏิ บั ติ ง าน
ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุก
ระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานย่อย ภายในองค์กรที่ดาเนินกิจกรรม
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน กระบวนการทางาน ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางในการบริหารงาน ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ส านั กงานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี (ส่ วนกลาง) จึงได้ กาหนดโครงสร้าง
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้

ภาพโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ทาหน้าที่กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้บริหารกองทุน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กากับดูแลให้มีการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. คณะทางานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน
2) นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) ประสานการดาเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. บุคลากรกองทุน ทาหน้าที่ในศึกษาคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
กองทุน รวมถึงดาเนิ น การน านโยบายและวิธีปฏิ บัติ ตามแผนไปสู่ การทางานอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงจะช่วยในการประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรในกองทุน กาลังทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้
กรอบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญของโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คือการที่คณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนร่วมกัน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
เพื่อให้สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
ปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ กองทุน จะ
เกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นให้อยู่ใน
ระดับที่กองทุนยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของกองทุน ตามยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จึงกาหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินการที่สาคัญขององค์กร
2. การบูรณาการความเสี่ยงไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
5. การติ ด ตามและการประเมิ น ผล การบริห ารความเสี่ ย งจะด าเนิ น การอย่ างเหมาะสม
สม่าเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ์
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วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถลดมูลเหตุของโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้าน
บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และผู้ อ านวยการส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เพื่ อ บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
พันธกิจ
1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นาและมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน
3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์
"เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
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วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1. เป็ น แหล่ งเงิน ทุ น หมุน เวียนดอกเบี้ ยต่ า ในการสร้างโอกาสให้ ส ตรีเข้ าถึงแหล่ งเงินทุ น
สาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่
สตรีและองค์กรของสตรี
2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒ นาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ใน
การเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิ
ภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การ
สร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ประเภทเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีที่ให้สมำชิกขอรับกำรสนับสนุน
1. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า เงินทุนให้กู้แก่สมาชิก
ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได้ หรือการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
2. ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) เงินอุดหนุน หมายความว่า เงินทุนตามโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
2. ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การเชื่อมโยงการบริหารร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
4. เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง กองทุ น มี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
มีวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงาน
โดยมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุ
เป้าประสงค์ และทราบขอบเขต รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ครบถ้วน
ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร

1. การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสตรี
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
3. พัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กร
สตรี
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี

เกณฑ์กำรพิจำรณำ
ควำมสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพ
และรายได้แก่สตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งสตรีและองค์กรสตรี

ผู้ได้รับผลกระทบ
1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
2. สตรีที่รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบ
อาชีพ
องค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา เครือข่ายองค์กรที่ดาเนินงาน
คุณภาพชีวิตสตรี
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สตรี
7. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างขีด บุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาท
ขับเคลื่อนกองทุนฯ
ความสามารถองค์กรในการบริหาร สตรี
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
และเทคโนโลยี
9. พัฒนาระบบในการบริหาร
จัดการ
3. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification)
3.1 การทบทวนการดาเนินงาน (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทางและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ภารกิจ กิจกรรมการดาเนินงานที่ผ่านมา ทบทวน
นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริห ารความเสี่ ยงขององค์กร โดยการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่สามารถบริหารจัดการได้ มี
ระดับความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงใดที่ยังมีอยู่จากการดาเนินงานตามแผน
ดั ง ก ล่ า ว ร ว ม ถึ ง พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ ยั ง มี อ ยู่ จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน
ในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่จากการดาเนินงานที่ผ่านมาและภายหลังจากการควบคุมภายใน ต้องนา
ความเสี่ยงนั้นมาจัดการบริหารความเสี่ยงด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
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3.2 การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk identification) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กาหนดประเภทของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหาร
จัดการ และการกากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งประเภทของความ
เสี่ยงแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้
3.2.1 ความเสี่ ย งทางด้านกลยุท ธ์ (Strategic Risk: SR) คือ ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการ
กาหนดแผนกลยุ ทธ์ แผนดาเนิ น งานและนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่ส อดคล้ องกับปั จจัยภายใน และ
สภาพแวดล้ อ มภายนอก อั น ส่ งผลกระทบต่ อ การบรรลุ วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธะกิ จ หรือ สถานะขององค์ ก ร โดย
แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ
3.2.1.1 ปั จ จั ย ค ว าม เสี่ ย งภ าย น อ ก ได้ แ ก่ ภ าว ะ ก ารณ์ ก ารแ ข่ งขั น
การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย กระแสสั งคม การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปั จจัย
ทางการเมือง
3.2.1.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้
แต่ส ามารถส่ งผลกระทบหรือเป็ น อุป สรรคต่อการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย ได้แก่
โครงสร้ างองค์ ก ร กระบวนการ และวิ ธีป ฏิ บั ติ งาน ความเพี ย งพอของข้ อมู ล และเทคโนโลยี ส าหรับ การ
ให้บริการ เป็นต้น
3.3.2 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: OR) หรือ ความเสี่ยงด้าน
การดาเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก
3.2.3 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: FR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้การจัดสรรไม่พอเพียง
3.3.4 ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมายและข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk:
CR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
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กำรดำเนินงำนของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ได้มีการระบุประเภทของความเสี่ยง จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง จานวน 11 ปัจจัย ดังนี้
ประเภทของควำมเสี่ยง
1. ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

2. ความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน
(Operation Risk : O)

3. ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
(Financial Risk : F)
4. ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

ปัจจัยเสี่ยง
S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/โครงการ) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New normal)
S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ส่งผล
ให้การกาหนดยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย
S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของบุคลากร ไม่
สร้างแรงจูงใจในการทางาน
S4 แผนงานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ไม่ได้สร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร
O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดาเนินงาน ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่
เพียงพอต่อการติดสินใจของผู้บริหาร
O3 บุคลากรไม่มีความชานาญ (ด้านนิติกรรมสัญญา) และขาดการติดตามการ
ดาเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียน (การบริหารสัญญา) ส่งผลรกะทบต่อการ
ดาเนินงานของกองทุน
F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
F2 ความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผลต่อกระทบการ
ดาเนินงานของกองทุน (รายได้ของกองทุนลดลง)
C1 สมาชิกกองทุน ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน (ผิดสัญญาการ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน)
C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน) ไม่สอดคล้องกับรายได้
จากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สมาชิกกองทุนผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถ
ใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนได้ตรงตามงวดสัญญา
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4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ ความเสี่ยง เมื่อ
แต่ล ะส่ ว นงานพิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ที่ จะเกิ ดเหตุ การณ์ (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใดใน
ตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้แต่ละส่วนงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน
เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น
ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนาเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้ มาทาการวัดหรือ
ประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่ หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสาคัญของความเสี่ยง
การประเมิน ระดับความเสี่ยง ที่มีผ ลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับ
ของความเสี่ยง โดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้
คะแนน ที่กาหนดไว้ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood) ระบบเกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นระบบคะแนน
1-5
ระดับคะแนน
ผลกระทบ
ของความเสี่ยง
(Impact)
โอกาสหรือ
ความเป็นไปได้
ที่เกิดขึ้น
(Likelihood)

1
น้อยมาก

น้อยมาก

2

3

4

5
สูงมาก

สูงมาก
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เกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กาหนดนิยามของ โอกาส (Likelihood) เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ ในการประเมิน โดยพิจ ารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ สถิติการเกิดเหตุการณ์ ในอดีต
ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต ในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยจัดระดับโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ เป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำส

คำอธิบำย
เชิงคุณภำพ
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มี โ อกาสในการเกิ ด ค่ อ นข้ า งสู ง
หรือบ่อย ๆ
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง
ต่า
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
ต่ามาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เชิงปริมำณ
ร้อยละ
เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งใน 1 เดือน มากกว่า 80 %
เกิดขึ้น 1 ครั้งใน 1 - 6 เดือน
61 – 80 %
เกิดขึ้น 1 ครั้งใน 6 - 12 เดือน 41 - 60 %
เกิดขึ้น 1 ครั้งใน 1 ปี
21 – 40 %
เกิ ด ขึ้ น 1 ค รั้ ง ใน 5 ปี ห รื อ น้อยกว่า 20 %
มากกว่า
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สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กาหนดนิยามของ ผลกระทบ (Impact) เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ ในการประเมิ น โดยพิ จ ารณาจากความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น จากความรุน แรงของผลกระทบ หากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น หมายรวมถึงผลกระทบด้านการดาเนินงาน ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านภาพลักษณ์
และบุคลากร โดยจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่า
มาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ
ระดับ ผลกระทบ
5
4
3

2

1

คำอธิบำย
ภำพลักษณ์องค์กร
สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน และองค์กร
อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
สูง
ส่งผลกระทบถึงสมาชิกของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ปานกลาง ส่งผลกระทบถึงกรมการพัฒนาชุมชน
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ)
ต่า
ส่งผลกระทบเฉพาะภายในกองทุน
(สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานักงานคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.)
สานักงานคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (อก
ส.จ.) และสานักงานคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ (อก
ส.อ.)
ต่ามาก ส่งผลกระทบเฉพาะภายในกลุ่มงาน
(กลุ่มอานวยการ กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพ
กองทุน และกลุ่มกฎหมาย)

มูลค่ำ
มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 100 ล้านบาท
ขึ้นไป
มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10 ล้าน - 100
ล้านบาท
มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 1 ล้าน - 10
ล้านบาท
มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 2 แสน - 1
ล้านบาท

มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 2 แสนบาท

22

ตำรำงกำรประเมิน ค่ำคะแนนควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
ปัจจัยเสี่ยง
S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/โครงการ) ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิตใหม่
(New normal)
S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholder) ส่งผลให้การกาหนด
ยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการกลุ่มเป้าหมาย
S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการของบุคลากร ไม่สร้างแรงจูงใจใน
การทางาน
S4 แผนงานเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากร ไม่ได้สร้างความผูกพันต่อองค์กร

โอกำส
(Likelihood)
2

ผลกระทบ
(Impact)
3

ระดับคะแนน

3

4

12

4

2

8

4

2

8

โอกำส
(Likelihood)
4

ผลกระทบ
(Impact)
4

ระดับ
คะแนน
16

3

4

12

5

4
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6

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation Risk : O)
ปัจจัยเสี่ยง
O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ขาดประสิทธิภาพไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อการ
ติดสินใจของผู้บริหาร
O3 บุ ค ลากรไม่ มี ค วามช านาญ (ด้ า นนิ ติ ก รรม
สัญญา) และขาดการติดตามการดาเนิ นโครงการ
เงินทุน หมุนเวียน (การบริหารสัญญา) ส่งผลรกะ
ทบต่อการดาเนินงานของกองทุน
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ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F)
ปัจจัยเสี่ยง

โอกำส
(Likelihood)
F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
3
F2 ความสามารถในการช าระหนี้ ข องสมาชิ ก
2
กองทุนลดลง ส่งผลต่อกระทบการดาเนินงานของ
กองทุน (รายได้ของกองทุนลดลง)

ผลกระทบ
(Impact)
3
4

ระดับ
คะแนน
9
8

โอกำส
(Likelihood)
4

ผลกระทบ
(Impact)
4

ระดับ
คะแนน
16

4

2

8

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
ปัจจัยเสี่ยง
C1 สมาชิกกองทุน ไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองทุน (ผิดสัญญาการกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียน)
C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญาการกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียน) ไม่สอดคล้องกับรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ส่งผลให้สมาชิกกองทุนผู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถใช้คืนเงินทุน
หมุนเวียนได้ตรงตามงวดสัญญา
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กำรจัดอันดับควำมเสี่ยง
เมื่ อ ได้ ค่ าระดั บ ความเสี่ ย งแล้ ว น ามาจั ด ล าดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุม ในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญให้
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ระดับของความ
เสี่ยง (Degree of Risk) โดยจัดเรียงลาดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยสุด โดยเลือกความ
เสี่ยงที่มีระดับคะแนนสูงมากและหรือสูง มาจัดทาแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ในขั้นตอนต่อไป
แผนภำพควำมเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

F2

S2 O2

S1

F1

O1 C1

O3

S3 S4
C2
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ตำรำงแสดงระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ
ระดับควำม
เสี่ยง
5

ระดับ
คะแนน
20 - 25

4
15 - 19
3
10 - 14
2
5-9
1
1-4

แถบสี

นิยำม
ควำมเสี่ยง
แดง
สูงมาก
(E)
(Extreme)
ส้ม
สูง
(H)
(High)
เหลือง ปานกลาง
(M)
(Medium)
เขียว
น้อย
เข้ม
(L)
(Low)
เขียว น้อยที่สุด
อ่อน
(L)
(Least)

ควำมหมำย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลด
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง ระดับที่
ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่
ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ตำรำงแสดงกำรจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ลำดับ
ควำมสำคัญ

ประเภทควำมเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

นิยำม
ควำมเสี่ยง

1

O3 บุคลากรไม่มีความ
ชานาญ (ด้านนิติกรรม
สัญญา) และขาดการ
ติดตามการดาเนิน
โครงการเงินทุน
หมุนเวียน (การบริหาร
สัญญา) ส่งผลรกะทบต่อ
การดาเนินงานของ
กองทุน

สูงมาก (E)
(Extreme)

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
5

ระดับ
โอกำส
ผลกระทบ
คะแนน (Likelihood) (Impact)
20

5

4
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ลำดับ
ควำมสำคัญ

ประเภทควำมเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

นิยำม
ควำมเสี่ยง

2

O1 เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ขาด
ประสิทธิภาพไม่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
C1 สมาชิกกองทุน ไม่
สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองทุน
(ผิดสัญญาการกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียน)
O2 ข้อมูลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ขาดความ
น่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อ
การติดสินใจของผู้บริหาร
S2 ขาดการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholder) ส่งผลให้
การกาหนดยุทธศาสตร์
ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย
F2 ความสามารถในการ
ชาระหนี้ของสมาชิก
กองทุนลดลง ส่งผลต่อ
กระทบการดาเนินงาน
ของกองทุน (รายได้ของ
กองทุนลดลง)
F1 เบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน

สูง (H)
(High)

3

4

5

6

7

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
4

ระดับ
โอกำส
ผลกระทบ
คะแนน (Likelihood) (Impact)
16

4

4

สูง (H)
(High)

4

16

4

4

ปานกลาง
(M)
(Medium)

3

12

3

4

ปานกลาง
(M)
(Medium)

3

12

3

4

น้อย (L)
(Low)

2

8

2

4

น้อย (L)
(Low)

2

9

3

3
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ลำดับ
ควำมสำคัญ

ประเภทควำมเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

นิยำม
ควำมเสี่ยง

8

S3 โครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการ
ของบุคลากร ไม่สร้าง
แรงจูงใจในการทางาน
S4 แผนงานเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร ไม่ได้
สร้างความผูกพันต่อ
องค์กร
C2 กฎระเบียบ (นิติ
กรรมสัญญาการกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียน) ไม่
สอดคล้องกับรายได้จาก
การประกอบอาชีพ
ส่งผลให้สมาชิกกองทุนผู้
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ไม่
สามารถใช้คืนเงินทุน
หมุนเวียนได้ตรงตามงวด
สัญญา
S1 แผนปฏิบัติการ
(กิจกรรม/โครงการ) ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิตใหม่
(New normal)

น้อย (L)
(Low)

9

10

11

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
2

ระดับ
โอกำส
ผลกระทบ
คะแนน (Likelihood) (Impact)
8

4

2

น้อย (L)
(Low)

2

8

4

2

น้อย (L)
(Low)

2

8

4

2

น้อย (L)
(Low)

2

6

2

3
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5. กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response)
ทางเลือกในการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนหรือนามา
ผสมผสาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ มติของคณะกรรมการบริหาร คณะทางานที่ได้แต่งตั้ง
ขึ้นหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ที่จะนาเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารองค์กร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีแนวทางในการตอบสนองและบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังนี้
ตำรำงกำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
กำหนดวิธีกำร
ประเภทควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ตอบสนอง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง C1 สมาชิกกองทุน ไม่สามารถ
(Terminate Risk)
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
กองทุน (ผิดสัญญาการกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียน)

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer Risk)

หมำยเหตุ

กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เช่น
การประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ
ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหา
ตามมามีแนวโน้มว่าสมาชิกกองทุน จะไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน
อาจใช้วิธี
การเปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการ หรือการ
หยุดดาเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการ
ไม่ให้ดาเนินการโครงการนั้น ๆ
F2 ความสามารถในการชาระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้
ของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผล อาจจะดาเนินการ แบ่งความรับผิดชอบให้กับ
ต่อกระทบการดาเนินงานของ
ผู้อื่น โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่
กองทุน (รายได้ของกองทุนลดลง) คาดไม่ถึง ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับ
ความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงด้วยการทาประกันภัยในการกู้ยืม
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กำหนดวิธีกำร
ตอบสนอง
การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer Risk)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat Risk)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat Risk)

การควบคุมความเสี่ยง
(Treat Risk)

ประเภทควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

หมำยเหตุ

S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholder) ส่งผลให้การ
กาหนดยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไข
ปัญหาและไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย

กรณีของความเสี่ยงอาจเกิดจาก การมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนมีน้อย หรือความไม่
ชานาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
อาจดาเนินการจ้างบุคคลภายนอกที่มี
ความสามารถหรือความชานาญในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านั้นดาเนินการแทน (Outsource) เช่น
การจ้างที่ปรึกษา
O3 บุคลากรไม่มีความชานาญ
เป็นความเสี่ยงในกรณีที่กองทุน มีความเห็น
(ด้านนิติกรรมสัญญา) และขาด ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน
การติดตามการดาเนินโครงการ หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วย
เงินทุนหมุนเวียน (การบริหาร
วิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการ
สัญญา) ส่งผลรกะทบต่อการ
ทางานเช่น การจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
ดาเนินงานของกองทุน
ผู้ปฏิบัติงาน หรือการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทางานที่
ผิดพลาด
O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน อาจ
ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะสมใน เกิดจากความไม่ชานาญงานของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
อาจดาเนินการจ้างบุคคลภายนอกที่มี
ความสามารถหรือความชานาญในเรื่อง
เหล่านั้นดาเนินการแทน เช่น การจ้างที่
ปรึกษา หรือการนาเอาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและ
การดาเนินการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
รายงานผลการดาเนินงาน ขาด ทางาน เพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดความ
ความน่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อ
ผิดพลาดของข้อมูล ให้อยู่ในระดับที่สามารถ
การติดสินใจของผู้บริหาร
ยอมรับได้ อาจนาเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม
กลยุทธ์ หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลด
ความผิดพลาดของข้อมูลก่อนนาเสนอ
ผู้บริหาร
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กำหนดวิธีกำร
ตอบสนอง
การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk)

การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk)

การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk)

การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk)
การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk)

ประเภทควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

หมำยเหตุ

S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/
โครงการ)
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New
normal)
S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของ
บุคลากร ไม่สร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน

เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กองทุน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มี
มาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการควบคุม
ซึ่งอาจเนื่องมาจากโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ของบุคลากร
มีต้นทุนในการปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทนที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะ
ได้รับ
S4 แผนงานเส้นทาง
เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ มาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการควบคุม
บุคลากร ไม่ได้สร้างความผูกพัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากความก้าวหน้าในสาย
ต่อองค์กร
อาชีพของบุคลากร อยู่ภายใต้ระเบียบของ
ทางราชการ
F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป เนื่องมาจากเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ตามแผน
แผนนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ามาก หรือไม่
มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม
C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญา รายได้จากการประกอบอาชีพ เป็นความเสี่ยง
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน) ไม่
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจ
สอดคล้องกับรายได้จากการ
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพ ส่งผลให้สมาชิก ควบคุมได้ เช่น สภาพของภาวะเศรษฐกิจ
กองทุนผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ
ไม่สามารถใช้คืนเงินทุนหมุนเวียน
ได้ตรงตามงวดสัญญา
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6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
เป็นการกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่ง
ก่อนการกาหนดมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงใด ๆ จะต้องมีการพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่
มีอยู่เดิม แล้วจึงกาหนดกิจกรรม/มาตรการ จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง
หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสาคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น
ดั งนั้ น เมื่ อ หน่ ว ยงานทราบความเสี่ ย งที่ ยั งเหลื อ อยู่ จ ากการประเมิ น ความเสี่ ย งแล้ ว ให้
พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ โดยพิจารณาจาก
1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กาหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่า คุ้มค่าหรือไม่
7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทาง
คู่มือการบริห ารความเสี่ ย งกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี รวมถึงแผนปฏิบัติการบริห ารความเสี่ ยง จะต้องถูก
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม รวมถึงจะช่วยให้บุค ลากรสามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้สาเร็จลุล่วงไปได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องสร้าง
การรับรู้ในวงกว้าง มีการสื่อสารสู่ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
บัญชี 2564 ได้ถูกดาเนินการสื่อสารผ่านหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. การเผยแพร่เป็นเอกสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เช่น ส านักงานเลขานุ การคณะอนุ กรรมกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 76
จังหวัด และสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
เพื่อการมีส่วนร่วม
2. การเสนอต่อผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. เผ ย แ พ ร่ ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ที่ เว็ ป ไ ซ ต์
http://womenfund.in.th/
4. เผยแพร่ผ่าน Facebook กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างความรับรู้แก่บุคคลภายนอก
ที่สนใจ
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8. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาที่
กาหนด และมีการปรับเปลี่ยนตามความจาเป็น ในส่วนของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง รายงาน
ผลการด าเนิ น งาน ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เกิดความมั่น ใจว่าได้มีก ารดาเนิน งานไปอย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ดาเนินการไปแล้วว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นได้หรือไม่
ในส่วนของการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดาเนินงานได้ใน
2 ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมินผล/การสอบทานเป็นระยะว่าวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
หรือวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงใดควรได้รับการปรับเปลี่ยน หรือต้องจัดทามาตรการ/การควบคุมเพิ่มเติม
เพื่อรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ
2. การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี เสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้
มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล สามารถควบคุมความเสี่ยง
หรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีนโยบายให้ มี
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งในทุ ก ขั้ น ตอน ให้ มี ก ารปรั บ ปรุงและพั ฒ นาแผนงานในการบริห ารความเสี่ ย ง ให้ ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พิจารณาได้จากการประเมินว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นมีองค์ประกอบ
ทั้ง 8 ครบถ้วนหรือไม่ และองค์ป ระกอบเหล่านั้นทางานได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ ดังนั้นองค์ป ระกอบ
ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น เงื่ อ นไขสาคั ญ ของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รเช่ น กั น ซึ่ ง
องค์ประกอบที่ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด และความเสี่ยงจะต้องได้รับการ
บริหารจัดการให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
สาหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ดาเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดั งกล่าวข้างต้น หากพบว่ายัง
มีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ก็ให้นาปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ไประบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง.ในการทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
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ภำคผนวก
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กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ cost – Benefit
เนื่องด้วยงบประมาณและทรัพยากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอยู่อย่างจากัด ผู้บริหาร
องค์กรจึงจาเป็นต้องหามาตรฐานในการประเมิน กิจกรรม/โครงการ เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกและจัดลาดับ
ความสาคัญของกิจกรรม/โครงการ โดยต้องตัดสินใจเลือกว่าจะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรนั้น ๆ อย่างไร
ซึ่งเทคนิคการประเมินความคุ้มค่าที่เหมาะสม คือ Cost Benefit Analysis
Cost Benefit Analysis เป็นเทคนิคสาหรับการค้นหาต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคมที่คิด
ค่าออกมาเป็ น ตัวเงิน (Monetary social cost and benefit) ของโครงการลงทุนในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งที่
กาหนดให้
การประเมินความคุ้มค่า cost – Benefit ดาเนินการโดยการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความ
เสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost) และผลประโยชน์ (Benefit) ของแต่ละแนวทาง เพื่อให้
เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือก
วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ข้อมูลที่ต้องใช้
กำรประยุกต์ใช้แนวคิด Cost Benefit Analysis ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 คานวณผลประโยชน์ทางสังคมจากการดาเนินโครงการ
ประโยชน์ทางสังคมในที่นี้ หมายถึง
1. ประโยชน์ที่มองเห็นได้ เป็นประโยชน์ทางตรง
2. ประโยชน์ที่มองไม่เห็น เป็นประโยชน์ทางอ้อม หรือประโยชน์ที่ตกอยู่กับประชาชนที่อยู่
นอกเหนือเป้าหมาย
ขั้นที่ 2 การคานวณต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยประกอบด้วยต้นทุนที่มองเห็นได้หรือต้นทุนทางตรง และ
ต้นทุนที่มองไม่เห็น หรือต้นทุนทางอ้อมด้วย
โครงการดาเนิ น การในขั้น ที่ 1 และ ขั้นที่ 2 นี้ เป็น ขั้น ตอนส าคัญ และต้องมีความมั่น ใจว่า
สามารถรวบรวมและคานวณทั้งประโยชน์ทางสังคมและต้นทุนทางสังคมได้ครบถ้วน
ขั้นที่ 3 การคานวณด้วย Sensitivity Analysis
เป็ น การประเมิ น ความไหวตัว ของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้ นหรือผลลั พ ธ์ที่เป็น ไปได้ ว่าผลลั พ ธ์ที่
อาจจะเกิด ขึ้น ได้ มี อะไรบ้ าง และมี ขนาดของความไม่แน่ น อน ในการวัดหามูล ค่าที่แ ท้จ ริงของต้ นทุ น และ
ผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระดับความแม่นยาของการคานวณในขั้นที่ 1 – 2
ขั้นที่ 4 การคิดลดโดยคานึงถึงมูลค่าทางการเงินของประโยชน์ที่คิดลดตามเวลาในอนาคต
เป็นการพิจารณาการลดลงของมูลค่าของต้นทุนและผลประโยชน์ที่สะสมตามเวลา ซึ่งแม้ว่า
จะคิดเป็ น ตัว เงิน เท่ ากัน ก็ตาม แต่เมื่ อคิด ลดด้ วยเวลาแล้ ว ตีค่ากลั บ มาเป็ น มูล ค่าปั จจุบั น จะมีมู ล ค่าลดลง
แตกต่างกัน โดยใช้หลักความจริงว่าทุกคนย่อมต้องการได้รับประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าจะได้รับในอนาคต
มูลค่าของผลประโยชน์ในอนาคตจะลดลงไปเรื่อย ๆ หากระยะเวลายิ่งนานออกไปมาก จะทาให้เกิดการคิดลด
มูลค่าในอนาคต
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ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับต้นทุน
เป็นการระบุว่าหลังจากนาเอาต้นทุนไปหักออกจากผลประโยชน์แล้ว อัตราผลตอบแทนทาง
สังคมสุ ทธิมีค่าเป็ น บวก หรือ มีค่าเป็ น ลบ หากมีค่าของผลตอบแทนทางสังคมเป็นบวก ก็คือว่าโครงการที่
ประเมินมีความคุ้มค่า
ขั้นที่ 6 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนระหว่างโครงการ
ในการพิจารณาอาจจะมีโครงการที่สามารถเลือกดาเนินการ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ทาง
สังคมที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีเช่นนี้ผู้ที่จะพิจารณาเลือกโครงการที่มีต้นทุนต่ากว่า หรือมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่แสดงว่าคุ้มค่ามากที่สุด
อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิค Cost Benefit Analysis ไม่ใช่ว่าใช้ได้ดีในทุกกรณีและมีข้อจากัด
ที่ผู้ประเมินโครงการจะให้ความระมัดระวังอยู่หลายประการด้วยกัน บางโครงการอาจจะมีปัญหาในการกาหนด
มูลค่าของต้นทุนและผลประโยชน์ ต้นทุนบางประเภทอาจจะง่ายในการระบุมูลค่าเป็นตัวเงิน เช่น ต้นทุนของ
การด าเนิ น โครงการ แต่ ถ้ าเป็ น ต้ น ทุ น ประเภทอื่ น อาจจะระบุ ร ายได้ ย ากขึ้ น เช่ น กรณี ข องต้ น ทุ น ที่ เป็ น
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ยิ่งกว่านั้นต้นทุนบางอย่างยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป
จนยากที่จะระบุออกมาเป็นตัวเงินที่แน่นอน
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กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ cost – Benefit
นิยำม
ควำมเสี่ยง
สูงมาก (E)
(Extreme)

สูง (H)
(High)

สูง (H)
(High)

ปัจจัยเสี่ยง
O3 บุคลากรไม่มีความชานาญ
(ด้านนิติกรรมสัญญา) และขาด
การติดตามการดาเนินโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน (การบริหาร
สัญญา) ส่งผลรกะทบต่อการ
ดาเนินงานของกองทุน

กำหนดวิธีกำรตอบสนอง

เป็นความเสี่ยงในกรณีที่กองทุน
มีความเห็นว่าความเสี่ยง
เหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน
หรือมีสาเหตุทสี่ ามารถลดหรือ
ควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุม
ภายในหรือปรับปรุงระบบการ
ทางาน เช่น การจัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดความเสีย่ งจากการทางานที่
ผิดพลาด
O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ขาดประสิทธิภาพไม่เหมาะสมใน ภายใน อาจเกิดจากความไม่
การปฏิบัติงาน
ชานาญงานของเจ้าหน้าที่ อาจ
ดาเนินการจ้างบุคคลภายนอกที่
มีความสามารถหรือความ
ชานาญในเรื่องเหล่านั้น
ดาเนินการแทน เช่น การจ้างที่
ปรึกษา หรือการนาเอา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เหมาะสมมาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
C1 สมาชิกกองทุน ไม่สามารถ กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
เสี่ยงนี้ได้ เช่น การประเมินความ
กองทุน (ผิดสัญญาการกู้ยมื
เสี่ยงก่อนเริม่ โครงการ ซึ่งหากมี
เงินทุนหมุนเวียน)
ความเสีย่ งสูงต่อการเกิดปัญหา
ตามมามีแนวโน้มว่าสมาชิก
กองทุน จะไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองทุน อาจใช้
วิธีการเปลีย่ นวัตถุประสงค์
โครงการ หรือการหยุดดาเนิน
กิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการ
ไม่ให้ดาเนินการโครงการนั้น ๆ

ต้นทุน/ผลประโยชน์
ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนต่า
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน
และประชาชน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนต่า
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน
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นิยำม
ควำมเสี่ยง
ปานกลาง
(M)
(Medium)

ปานกลาง
(M)
(Medium)

น้อย (L)
(Low)

น้อย (L)
(Low)

ปัจจัยเสี่ยง
O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและ
รายงานผลการดาเนินงาน ขาด
ความน่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อ
การติดสินใจของผู้บริหาร

กำหนดวิธีกำรตอบสนอง

การดาเนินการการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการทางาน เพื่อ
ควบคุมโอกาสที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดของข้อมูล ให้อยู่ใน
ระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ อาจ
นาเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม กล
ยุทธ์ หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้
เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล
ก่อนนาเสนอผู้บริหาร
S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค กรณีของความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ประชาชน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วมจากภาค
(stakeholder) ส่งผลให้การ
ประชาชนมีน้อย หรือความไม่
กาหนดยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไข ชานาญงานของบุคลากรภายใน
ปัญหาและไม่ตอบสนองต่อความ หน่วยงาน อาจดาเนินการจ้าง
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย
บุคคลภายนอกที่มีความสามารถ
หรือความชานาญในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านั้นดาเนินการแทน
(Outsource) เช่น การจ้างที่
ปรึกษา
F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่
เนื่องมาจากเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน
ไม่เป็นไปตามแผนนั้น อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงต่ามาก หรือไม่มี
วิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะ
ควบคุม
F2 ความสามารถในการชาระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความ
ของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผล เสี่ยงนี้ได้ อาจจะดาเนินการ แบ่ง
ต่อกระทบการดาเนินงานของ
ความรับผิดชอบให้กับผู้อื่น
กองทุน (รายได้ของกองทุน
โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็น
ลดลง)
ความเสีย่ งที่คาดไม่ถึง ซึ่ง
หน่วยงานไม่สามารถแบกรับ
ความเสีย่ งนั้นได้ ก็อาจกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสีย่ งด้วยการ
ทาประกันภัยในการกู้ยืม

ต้นทุน/ผลประโยชน์
ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน
และประชาชน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน
และประชาชน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนต่า
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน
และประชาชน
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นิยำม
ควำมเสี่ยง
น้อย (L)
(Low)

น้อย (L)
(Low)

น้อย (L)
(Low)

น้อย (L)
(Low)

ปัจจัยเสี่ยง
S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ของบุคลากร ไม่สร้างแรงจูงใจใน
การทางาน

กำหนดวิธีกำรตอบสนอง

เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์
ใด ๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการของบุคลากร มีต้นทุน
ในการปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทนที่สูงมากจนไม่คุ้มค่า
กับผลที่จะได้รับ
S4 แผนงานเส้นทาง
เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์
บุคลากร ไม่ได้สร้างความผูกพัน ใด ๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจ
ต่อองค์กร
เนื่องมาจากความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร อยู่
ภายใต้ระเบียบของทางราชการ
C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญา รายได้จากการประกอบอาชีพ
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน) ไม่
เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือ
สอดคล้องกับรายได้จากการ
การควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมี
ประกอบอาชีพ ส่งผลให้สมาชิก สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่
กองทุนผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพ
ไม่สามารถใช้คืนเงินทุน
ของภาวะเศรษฐกิจ
หมุนเวียนได้ตรงตามงวดสัญญา ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ
S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/
เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือ
โครงการ) ไม่สอดคล้องกับ
การควบคุมของกองทุน ซึ่งอาจมี
สถานการณ์ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิต สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่
ใหม่ (New normal)
ไม่สามารถควบคุมได้

ต้นทุน/ผลประโยชน์
ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับประชาชน

ต้นทุน จ่ายโดยกองทุนสูง
ประโยชน์ เกิดกับกองทุน
และประชาชน

ทั้งนี้ กระบวนการบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน โดยการน าแนวคิด cost - Benefit
Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกในการตัดสินใจดาเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับของภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่าในการสร้างโอกาส ส่งเสริมบทบาท พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข็มแข็งทางด้านสังคม
ให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี การประเมินความคุ้มค่า ทางเลือกในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างหนึ่ง
อย่างใด จึงไม่ควรที่จะประเมินผลในเชิงตัวเลข เป็นผลกาไรหรือการขาดทุนได้โดยตรง จาเป็นต้องพิจารณาถึง
ผลที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นประโยชน์ที่มองเห็นได้หรือประโยชน์ที่มอง
ไม่เห็น เป็นประโยชน์ทางตรงหรือเป็นประโยชน์ทางอ้อม หรือประโยชน์ที่ตกอยู่กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และอาจส่งผลต่อประชาชนที่อยู่นอกเหนือเป้าหมายได้เช่นกัน
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แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
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แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
ประจาปีงบประมาณ 2564
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
ตารางการกาหนดกิจกรรม/แผนการบริหารความเสี่ยง
ประเภทของ
ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
กาหนดวิธีการตอบสนอง
แผนงาน/โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
ความเสี่ยง
ความ
กิจกรรม
เสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
12 S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
การถ่ายโอนความเสี่ยง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและ
(Strategic Risk : S)
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Transfer Risk) โดยให้ผู้มี ทบทวนยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์
(stakeholder) ส่งผลให้การกาหนด ส่วนได้ส่วนเสียในการนา
จัดทาแผนปฏิบัติการกองทุน
ยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่ ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
พัฒนาบทบาทสตรี
ตอบสนองต่อความต้องการ
บทบาทสตรี สู่การปฏิบัติใน 2. มหกรรมกองทุนพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ มาร่วมประชุมแสดง บทบาทสตรี
ความคิดเห็นและเสนอ
แนวทาง เพื่อกาหนดเป็น
ทิศทางและแนวนโยบายใน
การดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
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ประเภทของ
ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
8 S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการของ
บุคลากร ไม่สร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

8

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

6

S4 แผนงานเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร ไม่ได้สร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร
S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/
โครงการ) ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิตใหม่
(New normal)

กาหนดวิธีการตอบสนอง

การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk) เนื่องจากการ
ปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการของบุคลากร
มีต้นทุนในการปรับปรุง
โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
ที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่
จะได้รับ

การยอมรับความเสี่ยง
(Take Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกองทุน ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
พิจารณาทบทวนโครงสร้าง
การบริหารและกรอบ
อัตรากาลังของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ผู้รับผิดชอบหลัก

อานวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มนโยบายและ
ทบทวนยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์
จัดทาแผนปฏิบัติการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ระยะเวลา
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ประเภทของ
ความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน
(Operation Risk : O)

ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
20 O3 บุคลากรไม่มีความชานาญ (ด้าน
นิติกรรมสัญญา) และขาดการ
ติดตามการดาเนินโครงการเงินทุน
หมุนเวียน (การบริหารสัญญา) ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของ
กองทุน

กาหนดวิธีการตอบสนอง

แผนงาน/โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม กลุม่ กฎหมาย
(Treat Risk) โดยการพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร ใน
ศักยภาพบุคลากรของ
การดาเนินงานกองทุน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ 2. จัดอบรมการดาเนินการ
มีทักษะการปฏิบัติงานที่
ทางกฎหมาย ให้กับพนักงาน
จาเป็นในการดาเนินงาน
กองทุนและข้าราชการผู้ที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
3. จัดทาคู่มือ ระเบียบ
กฏหมายเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ระยะเวลา
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ประเภทของ
ความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน
(Operation Risk : O)

ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
16 O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ขาด
ประสิทธิภาพไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

กาหนดวิธีการตอบสนอง

แผนงาน/โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยง
1. จัดอบรมการใช้งานระบบ กลุ่มนโยบายและ
(Treat Risk) อาจดาเนินการ Smart Account
ยุทธศาสตร์
จ้างบุคคลภายนอกที่มี
Receivable Application.
ความสามารถหรือความ
(SARA) ให้กับพนักงาน
ชานาญในเรื่องเหล่านั้น
กองทุน ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการแทน เช่น การ
บันทึกข้อมูล
จ้างที่ปรึกษา
2. จัดทาคู่มือการใช้งาน
ระบบ Smart Account
Receivable Application.
(SARA) เพื่อประกอบการใช้
งาน
3. บารุงรักษาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

ระยะเวลา
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ประเภทของ
ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

ด้านการเงิน
(Financial Risk : F)

ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
20 F2 ความสามารถในการชาระหนี้
ของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผลต่อ
กระทบการดาเนินงานของกองทุน
(รายได้ของกองทุนลดลง)

9

F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน

กาหนดวิธีการตอบสนอง

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การถ่ายโอนความเสี่ยง
จ้างบุคคลภายนอกที่มี
(Transfer Risk) โดยเฉพาะ ความสามารถหรือความ
กรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยง ชานาญในเรื่องเหล่านั้น
ที่คาดไม่ถึง ซึ่งหน่วยงานไม่ ดาเนินการแทน เช่น การ
สามารถแบกรับความเสี่ยง จ้างที่ปรึกษา
นั้นได้ ก็อาจกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการ
ทาประกันภัยในการกู้ยืม
การยอมรับความเสี่ยง
กาหนดมาตรการเร่งรัดการ
(Take Risk) เนื่องจากอยู่ใน เบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยงต่ามาก
หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ใน
ปัจจุบันที่จะควบคุม

ผู้รับผิดชอบหลัก

อานวยการ

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
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ประเภทของ
ความเสี่ยง

ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม
16 C1 สมาชิกกองทุน
กฎระเบียบ
ไม่สามารถปฏิบัติ
(Compliance Risk : C)
ตามกฎระเบียบของกองทุน (ผิด
สัญญาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน)

กาหนดวิธีการตอบสนอง

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
(Terminate Risk) ซึ่งหากมี คณะทางานขับเคลื่อน
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปัญหาตามมามีแนวโน้มว่า ระดับภาค
สมาชิกกองทุน จะไม่
สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองทุน อาจ
ใช้วิธีการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์โครงการ หรือ
การหยุดดาเนินกิจการ/
ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ให้
ดาเนินการโครงการนั้น ๆ

ผู้รับผิดชอบหลัก

พัฒนาศักยภาพ
กองทุน

ระยะเวลา
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ประเภทของ
ความเสี่ยง

ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม
12 O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและ
กฎระเบียบ
รายงานผลการดาเนินงาน ขาดความ
(Compliance Risk : C)
น่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อการติดสิน
ใจของผู้บริหาร

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

8

กาหนดวิธีการตอบสนอง

แผนงาน/โครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก
กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม กลุ่มอานวยการ
(Treat Risk) เพื่อควบคุม
ประสิทธิภาพบุคลากร ใน
โอกาสที่อาจเกิดความ
การดาเนินงานกองทุน
ผิดพลาดของข้อมูล ให้อยู่ใน พัฒนาบทบาทสตรี
ระดับที่สามารถยอมรับได้ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ กลุม่ นโยบายและ
อาจนาเอาเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยุทธศาสตร์
นวัตกรรม กลยุทธ์ หรือ
มาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
ลดความผิดพลาดของข้อมูล
C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญาการ การยอมรับความเสี่ยง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน) ไม่สอดคล้อง (Take Risk) เนื่องจากเป็น พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุน
กับรายได้จากการประกอบอาชีพ
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่งผลให้สมาชิกกองทุนผู้กู้ยืมเงินทุน ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 2. เสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อ
หมุนเวียน ไม่สามารถใช้คืนเงินทุน สภาพของภาวะเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการหนี้
หมุนเวียนได้ตรงตามงวดสัญญา
ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย
ต่าง ๆ

ระยะเวลา
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ที่ปรึกษำ
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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