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แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
ตารางการก าหนดกิจกรรม/แผนการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

12 S2 ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) ส่งผลให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์ ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่
ตอบสนองต่อความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย 

การถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Transfer Risk) โดยให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการน า
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่ มาร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นและเสนอ
แนวทาง เพ่ือก าหนดเป็น
ทิศทางและแนวนโยบายใน
การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
2. มหกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

8 S3 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการของ
บุคลากร ไม่สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

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

พิจารณาทบทวนโครงสร้าง
การบริหารและกรอบ
อัตราก าลังของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

อ านวยการ มกราคม-มีนาคม 2564 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

8 S4 แผนงานเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร ไม่ได้สร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร 

    

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

6 S1 แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/
โครงการ) ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New normal) 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Take Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกองทุน ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

 

20 O3 บุคลากรไม่มีความช านาญ (ด้าน
นิติกรรมสัญญา) และขาดการ
ติดตามการด าเนินโครงการเงินทุน
หมุนเวียน (การบริหารสัญญา) ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของ
กองทุน 
 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) โดยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
มีทักษะการปฏิบัติงานที่
จ าเป็นในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร ใน
การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
2. จัดอบรมการด าเนินการ
ทางกฎหมาย ให้กับพนักงาน
กองทุนและข้าราชการผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
3. จัดท าคู่มือ ระเบียบ 
กฏหมายเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

กลุ่มกฎหมาย มกราคม-มีนาคม 2564 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

16 O1 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ขาด
ประสิทธิภาพไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) อาจด าเนินการ
จ้างบุคคลภายนอกท่ีมี
ความสามารถหรือความ
ช านาญในเรื่องเหล่านั้น
ด าเนินการแทน เช่น การ
จ้างที่ปรึกษา 

1. จัดอบรมการใช้งานระบบ 
Smart Account 
Receivable Application. 
(SARA) ให้กับพนักงาน
กองทุน ผู้รับผิดชอบในการ
บันทึกข้อมูล 
2. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
ระบบ Smart Account 
Receivable Application. 
(SARA) เพ่ือประกอบการใช้
งาน 
3. บ ารุงรักษาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

เมษายน-มิถุนายน 2564 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

20 F2 ความสามารถในการช าระหนี้
ของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผลต่อ
กระทบการด าเนินงานของกองทุน 
(รายได้ของกองทุนลดลง) 

การถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Transfer Risk) โดยเฉพาะ
กรณีท่ีเห็นว่าเป็นความเสี่ยง
ที่คาดไม่ถึง ซึ่งหน่วยงานไม่
สามารถแบกรับความเสี่ยง
นั้นได้ ก็อาจกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการ
ท าประกันภัยในการกู้ยืม 

จ้างบุคคลภายนอกท่ีมี
ความสามารถหรือความ
ช านาญในเรื่องเหล่านั้น
ด าเนินการแทน เช่น การ
จ้างที่ปรึกษา 

อ านวยการ มกราคม-มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

ด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

9 F1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Take Risk) เนื่องจากอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงต่ ามาก 
หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ใน
ปัจจุบันที่จะควบคุม 

ก าหนดมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่าย 

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กรกฎาคม-กันยายน 2564 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk : C) 

16 C1 สมาชิกกองทุน  
ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบของกองทุน (ผิด
สัญญาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน) 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Terminate Risk) ซึ่งหากมี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
ปัญหาตามมามีแนวโน้มว่า
สมาชิกกองทุน จะไม่
สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองทุน อาจ
ใช้วิธีการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์โครงการ หรือ
การหยุดด าเนินกิจการ/
ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ให้
ด าเนินการโครงการนั้น ๆ 

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คณะท างานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค 

พัฒนาศักยภาพ
กองทุน 

มกราคม-มีนาคม 2564 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ก าหนดวิธีการตอบสนอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk : C) 

12 O2 ข้อมูลการปฏิบัติงานและ
รายงานผลการด าเนินงาน ขาดความ
น่าเชื่อถือ ไม่เพียงพอต่อการติดสิน
ใจของผู้บริหาร 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Treat Risk) เพ่ือควบคุม
โอกาสที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดของข้อมูล ให้อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
อาจน าเอาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม กลยุทธ์ หรือ
มาตรการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ
ลดความผิดพลาดของข้อมูล 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร ใน
การด าเนนิงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

มกราคม-มีนาคม 2564 
 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk : C) 

8 C2 กฎระเบียบ (นิติกรรมสัญญาการ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน) ไม่สอดคล้อง
กับรายได้จากการประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้สมาชิกกองทุนผู้กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียน ไม่สามารถใช้คืนเงินทุน
หมุนเวียนได้ตรงตามงวดสัญญา 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Take Risk) เนื่องจากเป็น
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
สภาพของภาวะเศรษฐกิจ 
ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย
ต่าง ๆ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. เสริมทักษะอาชีพสตรีเพ่ือ
การบริหารจัดการหนี้ 

พัฒนาศักยภาพ
กองทุน 

เมษายน-มิถุนายน 2564 
 

 


