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คานา
การบริหารความเสี่ยง เป็นเทคนิคและวิธีการ การบริหารองค์ กรสมัยใหม่ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้ความสาคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทาง
ในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผู้บริหารที่มีความสาคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
ความมั่นคงให้กับองค์กร
แผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจในขั้น ตอนการบริ หารความเสี่ย งระดับองค์กร แก่ผู้บริห ารและบุคลากรของกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อนาไปสู่การบรรลุผลตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สาเร็จลุล่วงตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป
คณะผู้จัดทา
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บทที่ 1
ขอบเขตทัว่ ไป
ความเป็นมา
การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดาเนินการตามหลักการ ดังต่อไปนี้
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2561 กรมบัญชีกลางแจ้ง
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียนตั้งแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดทา “บันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น ประจ าปี บั ญ ชี 2561” ระหว่ า งอธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประธาน
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในนามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และรองปลัดกระทรวงการคลัง
หั ว หน้ า กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นรายจ่ า ยและหนี้ สิ น ในนามกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด รวมทั้ ง สิ้ น 11 ตั ว ชี้ วั ด
โดยตัวชี้วัดที่ 4.2 คือ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
หมวดที่ 1 การนาองค์กร : LD6 โดยมีแนวทาง คือ ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : SP7 โดยมีแนวทาง คือ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/
โครงการที่สาคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2556 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี เ งิ น นอก
งบประมาณ ถือปฏิบัติตามมาตรการกากับดูแลเงินนอกงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัด
ซึ่งรวมถึงการนาระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และกาหนดตัว ชี้วัดการ
ดาเนินงาน (KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน และมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2555 ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะทุนหมุนเวียนที่ยังไม่ได้
รับการประเมินและให้เสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
ในปี พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลการบริหารและการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ ได้ เ ห็ น ชอบให้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เ ข้ า สู่ ร ะบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ตั้งแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป
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ความหมายและคาจากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเ ป้าหมายของแผนงานโครงการที่สาคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของส่วนราชการ
ปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ หรื อสาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ยง ที่ จ ะท าให้ ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนด
มาตรฐานการลดความเสี่ยงในภายหลัง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความ
เสี่ ย งและจั ดล าดับ ความเสี่ ย ง โดยการประเมิน จากโอกาสที่จะเกิ ดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก
การดาเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ โดยอาจใช้วิธี ดังต่อไปนี้
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate risk) เป็นการดาเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดทาธุรกิจ หรือหยุดผลิตสินค้า/บริการที่ไม่ถนัด
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง
เช่น การทาประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ
ควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) ใช้ในกรณีที่หน่วยรับตรวจอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM : Enterprise-wide Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันโดยมี
ลักษณะที่สาคัญ ได้แก่
การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหาร
องค์กร
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การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ การดาเนิน งาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ ทาให้เกิดความ
เสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้า งและหากเกิดขึ้น
จริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
การจัดประเภทความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวม
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
ส่ ง ผลต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ /วิ สั ย ทั ศ น์ หรื อ เกิ ด จากการก าหนด
กลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริ การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนงาน/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินโครงการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน
การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดาเนิ นการ เป็น ต้น เนื่ องจากการขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน ดังกล่าว
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัด เจน ความไม่ทันสมัย หรือความ
ไม่ ค รอบคลุ ม ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คั บต่ า ง ๆ รวมถึ ง การทานิ ติก รรมสั ญญา การร่ า งสั ญ ญาที่ ไ ม่
ครอบคลุมการดาเนินงาน
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความ
เสี่ ย งและเป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น สากล คื อ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งสาหรั บ องค์ ก รของคณะกรรมการ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) หรือ COSO ERM การบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ทีม่ ีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ทั้ ง นี้ องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ ไ ด้ ม าจากการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง านครอบคลุ ม
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมี ความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จาก
ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานย่อย ภายในองค์กรที่ดาเนินกิจกรรม

องค์ประกอบทั้ง 8 มีดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในครอบคลุมถึงแนวนโยบาย
โดยทั่วไปของกองทุนฯซึ่งเป็นพื้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมด
ในกองทุนฯรวมไปถึงปรัชญาการบริหารความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯยอมรับได้ความซื่อสัตย์กับคุณค่า
ทางจริยธรรมและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านั้น
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) วัตถุประสงค์ต้องมีอยู่ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะสามารถ
ระบุ เหตุการณ์ซึ่งมีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การบริห ารความเสี่ยงของกองทุนฯทาให้มั่นใจว่าฝ่ ายบริหาร
มีกระบวนการกาหนดวัตถุ ประสงค์อยู่พร้อมแล้วและวัตถุประสงค์ที่เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุนและไปในทิศทาง
เดียวกันกับพันธกิจของกองทุนฯและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯยอมรับได้
3. การบ่งชี้เหตุการณ (Event Identification) เหตุการณ์ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯต้องได้รับการระบุและการแยกแยะความเสี่ยงกับโอกาสออกต่างหากจากกัน
สาหรับโอกาสนั้นฝ่ายบริหารจะนาไปพิจารณาในการกาหนดกลยุทธ์หรือในกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ต่อไป
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาโอกาสที่
จะเกิดและผลกระทบเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจว่าจะบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประเมินความเสี่ยง
จะประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk)
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ได้หลายวิธีเช่นหลีกเลี่ยงยอมรับลดหรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี
ความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ ยอมรับได้ (Risk appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจากระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance)
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) จะต้องมีการกาหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติไว้
และนาไปดาเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการดาเนินการตามวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
มีประสิทธิผล
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศที่มีนัยสาคัญเกี่ยวข้อง
ควรได้รับการระบุจัดเก็บและนามาสื่อสารในรูปแบบ และในเวลาที่กาหนดช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของของตนให้ลุล่วงไปได้ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องทาให้ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการ
สื่อสารสู่ระดับล่างระดับบนทั่วทั้งกองทุนฯ
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯต้องได้ รับการติดตาม
ประเมินผลและได้รับการปรับเปลี่ยนตามความจาเป็นการติดตามประเมินผลอาจจะกระทาได้โดยการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องของฝ่ายบริหารหรือการประเมินแยกต่างหากหรือทาทั้งสองวิธี
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี (สกส.) ให้ บ รรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ตามยุ ทธศาสตร์กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี และแนวทางในการบริห ารงาน
ตามเป้ า หมายที่ กาหนดไว้อ ย่ างมีคุ ณภาพและมี ประสิ ท ธิภ าพ สกส. จ าเป็ นต้ องก าหนดโครงสร้า ง นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของการบริหารความสี่ยงที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างเป็นระบบ
โครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Organization) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน
(คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

คณะกรรมการอานวยการ
บริหารความเสี่ยง

คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ด้าน
กลยุทธ์

คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ด้าน
การดาเนินงาน

คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ด้าน
การเงิน

คณะทางานประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ด้าน
กฎระเบียบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อให้สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
ปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด
ความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเ ป้าหมายขององค์กร ตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จึงกาหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดาเนินการที่สาคัญขององค์กร
2. การบูรณาการความเสี่ยงไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่าง ๆ
3. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
5. การติดตามและประเมิน ผลการบริห ารความเสี่ ย งจะดาเนินการอย่ างเหมาะสม สม่าเสมอและ
ต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ์
วัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
9

บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้ องค์ป ระกอบเหล่ านี้ ได้มาจากการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน
ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุก
ระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายที่ดาเนินกิจกรรม และเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องภายใน
องค์กร 8 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการกาหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนฯ สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม
การบ่ ง ชี้ ประเมิ น และการจั ด การความเสี่ ย ง สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รประกอบด้ ว ยหลายปั จ จั ย
เช่ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ร นโยบายของผู้ บ ริ ห าร แนวทางการปฏิบั ติง านบุ ค ลากร กระบวนการทางาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้น จะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน
กาหนดเป็นมาตรฐาน และมีการสื่อสารให้ทุ กคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อ
ให้กองทุนมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
เป็ น การกาหนดวัต ถุป ระสงค์แ ละกลยุ ทธ์ที่ ชัด เจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิ จกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงาน
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3. การบ่งชี้เหตุการณ์
เป็ น กระบวนการที่ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ปฏิบั ติงานร่ ว มกันระบุความเสี่ ยงและปัจ จัยเสี่ ย งที่เกี่ย วข้องกั บ
โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย ง ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงานที่เคย/อาจเกิดขึ้นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี การประมวลสรุ ป ผลจาก ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ จ ากั ด จากรายงานผล
การดาเนินงาน รายงานการประเมินผล และทบทวนปัจจัยเสี่ยง ประจาปี 2560 โดยการจัดประเภทความเสี่ยง
จะแบ่งประเภทสอดคล้องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO
ปัจจัยเสีย่ ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. 2561
จานวน 20 ปัจจัยเสีย่ ง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จานวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
S1 คณะทางานขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
S2 ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ ก่อนการควบรวมยังไม่เป็นปัจจุบัน
S3 การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน
S4 ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหารกองทุน
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : O) จานวน 7 ปัจจัยเสี่ยง
O1 โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน
O2 ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้
O3 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดาเนินงาน ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
O4 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดาเนินงานของกองทุน
O5 เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน
O6 บุคลากรขาดทักษะ
O7 กฎระเบียบแนวทางไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) จานวน 5 ปัจจัยเสี่ยง
F1 การรายงานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์
F2 ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน
F3 การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกาหนดระยะเวลา
F4 ได้รับรายงานด้านการเงิน ในแต่ละเดือนไม่ครบทุกจังหวัด
F5 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จานวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
C1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
C2 ความไม่ครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
C3 บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติการด้านกฎหมาย
C4 ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย
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4. การประเมินความเสี่ยง
หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อแต่ล ะส่ วนงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใด
ในตารางระดับความเสี่ย ง ซึ่งจะทาให้แต่ละส่วนงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน
เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยใน
ขั้นตอนนี้เป็นการนาเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้ มาทาการวัดหรือประเมินระดับ
ความรุนแรง กับความถี่ หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสาคัญของความเสี่ยง
การประเมิน ระดับความเสี่ ยง ที่มีผ ลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส
(Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความ
เสี่ยง โดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่
กาหนดไว้ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood) ระบบเกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นระบบคะแนน 1 - 5
ระดับคะแนน

1

ผลกระทบของความเสีย่ ง น้อยมาก
(Impact)
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ น้อยมาก
เกิดขึน้ (Likelihood)

2

3

4

5
สูงมาก
สูงมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
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การประเมินระดับความเสี่ยง
1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด
โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ

โอกาส

ความถี่

1
2
3
4
5

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
สูงมาก

5 ปี ต่อครั้ง
2-4 ปี ต่อครั้ง
1 ปี ต่อครั้ง
2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง
1 เดือน ต่อครั้ง

2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับความรุนแรง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1
2
3
4
5

ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1- 60 %

2.2 ระดับความรุนแรง ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1
2
3
4
5

ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1 - 60 %
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2.3 ระดับความรุนแรง ด้านการเงิน (Financial Risk)
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1
2
3
4
5

ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 – 50,000 บาท
50,001 – 250,000 บาท
250,001 – 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาท

2.4 ระดับความรุนแรง ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk)
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1
2
3
4
5

ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
สาเร็จตามแผน 91 - 100 %
สาเร็จตามแผน 81 - 90 %
สาเร็จตามแผน 71 - 80 %
สาเร็จตามแผน 61 - 70 %
สาเร็จตามแผน 1 - 60 %
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ตารางการประเมิน ค่าคะแนนความเสีย่ ง
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการความเสีย่ ง
(S, O, F, C)

โอกาส ผล
ค่า
จัด
เกิด กระทบ คะแนน อันดับ

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จานวน 4 ปัจจัย
S1-คณะทางานขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
2
3
S2-ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ ก่อนการควบรวมยังไม่เป็นปัจจุบัน
2
2
S3-การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน
4
4
S4-ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหารกองทุน
2
4
ด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : O) จานวน 7 ปัจจัย
O1-โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน
3
3
O2-ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action 3
4
Plan)
O3-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดาเนินงานของสมาชิกอย่าง 5
4
ต่อเนื่อง
O4-การประชาสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง ส่ ง ผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละการ 3
3
ดาเนินงาน
O5-เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน
5
5
O6-บุคลากรขาดทักษะในการทางาน
4
4
O7-กฎระเบียบและแนวทางไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4
3
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จานวน 5 ปัจจัย
F1-การรายงานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์
4
5
F2-ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน
2
3
F3-การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกาหนดระยะเวลา
4
5
F4-ได้รับรายงานด้านการเงินในแต่ละเดือนไม่ครบทุกจังหวัด
4
4
F5-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
4
4
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จานวน 4 ปัจจัย
C1-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
5
4
C2-ความไม่ครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
3
4
C3-บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
5
4
C4-ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย
5
4

6
4
16
8

18
20
8
17

9
12

15
12

20

4

9

16

25
16
12

1
9
14

20
6
20
16
16

2
19
3
10
11

20
12
20
20

5
13
6
7
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การจัดอันดับความเสี่ยง
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
กองทุ น ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดกิ จ กรรมการควบคุ ม ในแต่ ล ะสาเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ให้ เ หมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพัน ธ์ระหว่างโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ ระดับของความเสี่ยง (Degree of
Risk) โดยจัดเรี ยงลาดับ จากระดับ สูงมาก สู ง ปานกลาง น้อย น้อยสุ ด และเลื อกความเสี่ ยงที่มีระดับสูงมาก
และหรือสูง มาจัดทาแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
แผนภาพความเสีย่ งองค์กร (Risk Profile)

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสีย่ ง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ
ระดับความเสีย่ ง

ระดับคะแนน

แถบสี

ความหมาย

5 (E) (Extreme)

20 - 25

สูงมาก

4 (H) (High)

15 - 19

สูง

3 (M) (Medium)

10 - 14

ปานกลาง

2 (L) (Low)

5-9

น้อย

1 (L) (Least)

1-4

น้อยทีส่ ดุ

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง ระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้อ งมี
การจัดการเพิ่มเติม
16

ตารางจัดอันดับความเสีย่ ง (Degree of Risk)
อันดับ
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4

รายการความเสีย่ ง
ค่า
ระดับความ
(S, O, F, C)
คะแนน
เสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จานวน 4 ปัจจัย
S3-การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 4*4
16
สูง
S4-ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหารกองทุน 2*4
8
น้อย
S1-คณะทางานขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน 2*3
6
น้อย
S2-ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ ก่อนการควบรวมยังไม่เป็นปัจจุบัน 2*2
4
น้อยทีส่ ุด
ด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : O) จานวน 7 ปัจจัย
O5-เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน 5*5
25
สูงมาก
O3-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดาเนินงานของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 5*4
20
สูงมาก
O6-บุคลากรขาดทักษะในการทางาน 4*4
16
สูง
O2-ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) 12
ปานกลาง
3*4
O7-กฎระเบียบและแนวทางไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 4*3
12
ปานกลาง
O1-โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน 3*3
9
น้อย
O4-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดาเนินงาน 3*3
9
น้อย
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จานวน 5 ปัจจัย
F1-การรายงานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์ 4*5
20
สูงมาก
F3-การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกาหนดระยะเวลา 4*5
20
สูงมาก
F4-ได้รับรายงานด้านการเงินในแต่ละเดือนไม่ครบทุกจังหวัด 4*4
16
สูง
F5-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 4*4
16
สูง
F2-ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน 2*3
6
น้อย
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จานวน 4 ปัจจัย
C1-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 5*4
20
สูงมาก
C3-บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 5*4
20
สูงมาก
C4-ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย 5*4
20
สูงมาก
C2-ความไม่ครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน 3*4
12
ปานกลาง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เป็นการนากลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในสานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง ในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยั งไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ย ง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ
และนามาวางแผนการจัดการความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง
ทางเลือกในการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนหรือนามาผสมผสาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบ โดยสามารถแบ่งจัดการได้
หลายวิธี ดังนี้
1) การหลี กเลี่ ย งความเสี่ ย ง (Terminate risk) กรณีที่ไม่ส ามารถยอมรับความเสี่ ยงได้ อาจใช้วิธี
การเปลี่ ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ การหยุ ด ด าเนิ น กิ จ การ/ระงั บ /ยกเลิ ก หรื อ การไม่ ด าเนิ น การกิ จ กรรมนั้ น ๆ เลย
เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ
ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ดาเนินการ เป็นต้น
2) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการ
จัดการความเสี่ยง เช่น การทาประกันภัย และการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชานาญการ
ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นดาเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น
3) การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) เป็นการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กาหนด ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ เช่น การจัดซื้อ
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทางาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงาน การจัดทาแผนฉุกเฉิน และการจัดทามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น
4) การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่
ในระดับความเสี่ยงต่ามาก หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่จะนามาใช้มีต้นทุนสูงเมื่อ
เทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการดาเนินการ
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
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ตารางกาหนดวิธกี ารจัดการความเสีย่ ง
การหลีกเลี่ยง – ความเสี่ยงปานกลาง

การถ่ายโอน – ความเสี่ยงสูง

C2-ความไม่ครบถ้วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน S3-การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้า ไม่
O2-ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อน เป็นปัจจุบนั
จาก Action Plan)
O3-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดาเนินงานของ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
O5-เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน
O6-บุคลากรขาดทักษะ ในการทางาน
F1-การรายงานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์
F3-การบัน ทึกข้อมูล ไม่ถูก ต้อ งครบถ้ว นตามกาหนด
ระยะเวลา
F4-ได้รบั รายงานด้านการเงิน ในแต่ละเดือนไม่ครบทุก
จังหวัด
F5-การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
C1-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
C3-บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย
C4-ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย
การควบคุม – ความเสี่ยงต่า

การยอมรับ – ความเสี่ยงปานกลาง

S4-ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหารกองทุน O7-กฎระเบียบและแนวทางไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
S1-คณะทางานขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
S2-ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ ก่อนการควบรวมยังไม่
เป็นปัจจุบัน
O1-โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน
O4-การประชาสัมพัน ธ์ไม่ทั่ว ถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการดาเนินงาน
F2-ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน

6. กิจกรรมควบคุม
ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
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รายละเอียดความเสีย่ ง

กลยุทธ์

S3 การติดตามและการรายงานผลมีความล่าช้า ไม่ ถ่ายโอน
เป็นปัจจุบัน
S4 ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ควบคุม
กองทุน
S1 คณะทางานขาดความรู้ความเข้าใจในการ ควบคุม
ดาเนินงาน

S2 ฐานข้อมูลสมาชิก/โครงการ ก่อนการควบรวม ควบคุม
ยังไม่เป็นปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรม
บริหารจัดการความเสีย่ ง
1. ประชุมผ่ านระบบ Video Conference
เพื่อติดตามการดาเนินงาน
2. มอบผู้รับผิดชอบจัดทาแผนตารางควบคุม
งาน และซักซ้อมแนวทางการรายงานผล
1. ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนาระบบ SARA
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนาแนวทางการ
รายงานทางการเงิน
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน
การด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ประจาปี
2. โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพคณะทางาน
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค
และระดับประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร
1. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกกองทุน
ฯ และฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ ฯลฯ

ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านการดาเนินงาน
รายละเอียดความเสีย่ ง

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
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จัดการความเสีย่ ง
O5 เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน
ถ่ายโอน 1. ด าเนิ น กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรร
บุคลากรทดแทน ในตาแหน่งที่ว่าง
2. ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
บุคคล
3. จัดทามาตรฐานการบริหารงานบุคล
O3 เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผลการดาเนินงานของ ถ่ายโอน 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ติดตามงาน
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
และแจ้งให้สมาชิกรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
O6 บุคลากรขาดทักษะ ในการทางาน
ถ่ายโอน 1. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเจ้ า หน้ า ที่
การเงินและบัญชี
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. เชิญผู้ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ร่ว ม
เป็นวิทยากรในโครงการ
O2
ผลการด าเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามแผน หลีกเลี่ยง 1. เร่ ง รั ด ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ให้ ก าร
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
(คลาดเคลื่อนจาก Action Plan)
O7 กฎระเบี ย บและแนวทางไม่ เ อื้ อ ต่ อ การ ยอมรับ
ปฏิบัติงาน

1. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

O1 โครงสร้างการบริหารงานไม่ครอบคลุมชัดเจน ควบคุม

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล
1. กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อ
1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1.2 จัดนิทรรศการ
1.3 ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อผ่านโทรทัศน์
1.4 จัดกิจกรรม Thai Women fund สัญจร

O4
การประชาสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง ส่ ง ผลต่ อ ควบคุม
ภาพลักษณ์และการดาเนินงาน

ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านการเงิน
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รายละเอียดความเสีย่ ง

กลยุทธ์

F1 การรายงานข้อมูล ด้านการเงินและบัญชีไม่ ถ่ายโอน
สมบูรณ์
F3 การบั น ทึก ข้อ มู ล ไม่ถูก ต้อ งครบถ้ว นตาม ถ่ายโอน
กาหนดระยะเวลา
F4 ได้รับรายงานด้านการเงิน ในแต่ละเดือนไม่ ถ่ายโอน
ครบทุกจังหวัด
F5 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

ถ่ายโอน

F2 ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน

ควบคุม

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสีย่ ง
1. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท า
รายงานการเงิน ประจาปี
2. แต่งตั้งทีมงานลงพื้นที่แนะนาการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
1. ก าหนดมาตรการ ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ให้
ถูกต้องครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เร่ง ติดตาม การบันทึก
ข้อมูล
1. จัดทาระบบแจ้งเตือนการรายงานล่วงหน้า
2. ประชุมผ่านระบบ Video Conference
เพื่อติดตามการดาเนินงาน
1. กาหนดมาตรการ ในการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผน
2. ประชุมผ่ านระบบ Video Conference
เพื่อติดตามการดาเนินงาน
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เร่ง ติดตาม ผลการ
เบิกจ่าย
1. ประสานขอความร่ ว มมื อ จาก กลุ่ ม งาน
ตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
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รายละเอียดความเสีย่ ง

กลยุทธ์

C1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ถ่ายโอน

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสีย่ ง
1. โครงการประชุ ม เชิง ปฏิ บัติ ก ารเสริ มสร้ า ง
ความรู้ด้านกฎหมายในการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

C3 บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายโอน
ด้านกฎหมาย

1. จั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น คดี ก องทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี
1.1 คู่ มื อ ส าหรั บ คณะอนุ ก รรมการ และ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
1.2 คู่มือส าหรับคณะทางานขับเคลื่ อนระดับ
ต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป
C4 ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย
ถ่ายโอน 1. โครงการประชุม เชิ งปฏิ บัติ การพัฒ นาการ
อาเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายใน
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
C2
ความไม่ ค รบถ้ ว นของการรวบรวม หลีกเลี่ยง 1. จั ด กิ จ กรรม อบรม พั ฒ นาความรู้ ด้ า น
พยานหลักฐาน
กฎหมายในการดาเนินงาน แนะนาแนวทางการ
จัดเก็บหลั กฐาน เพื่อป้องกันข้อผิ ดพลาดที่จ ะ
เกิดขึ้น
วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย งของแต่ ล ะหน่ ว ยงานอาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มของ
หน่วยงานนั้น ๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือ
บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสาคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณาความ
เป็ น ไปได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยของแต่ ล ะทางเลื อ กเพื่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กมาตรการลดความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยพิจารณาจาก
1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กาหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน์
(Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่า คุ้มค่าหรือไม่

7. สารสนเทศและการสื่อสาร
การแสดงข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ที่ได้ดาเนิ น การทั้งหมดตามล าดับ ให้ผู้ บริ ห ารและบุคลากรขององค์กรรับทราบ การสื่อสาร ด้ว ยการนาเสนอ
และเผยแพร่กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่ ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
เพียงใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสาเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร
ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง
มากาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทารายงานเสนอผู้บริหารต่อไป
8. การติดตามผล
การติ ด ตามผลและเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ การติ ด ตามผล เป็ น การติ ด ตามภายหลั ง จากการ
ได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า แผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุ
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่าย
ของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ
1. เป็ น การประเมิน คุ ณ ภาพและความเหมาะสมของวิ ธี การจั ด การความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ติ ด ตาม
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทาเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกาหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
สาหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
หรือไม่ได้ดาเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยง ที่มีนัยสาคัญ
ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ งานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก็ให้นา
ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ไประบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง ในการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปี
ต่อไป
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ภาคผนวก

การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ cost - Benefit Analysis
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การวิเคราะห์ cost – Benefit หรือ เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ หมายถึง การพิจารณา
และประเมินโดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่า
และสมควรจะดาเนินการหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะ
เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถคานวณออกมาเป็นตัวเงินได้ โดยตรง (คุณค่า)
การประเมินความคุ้มค่า
ตารางการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
S3 การติดตามและการ
รายงานผลมีความล่าช้า
ไม่เป็นปัจจุบัน

S4 ความไม่พร้อมของ
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารกองทุน
S1 คณะทางานขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดาเนินงาน

S2 ฐานข้อมูลสมาชิก/
โครงการ ก่อนการควบ
รวมยังไม่เป็นปัจจุบนั

ความเสีย่ ง

การจัดการ
บริหารความเสีย่ ง
1. ประชุมผ่านระบบ Video
Conference เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน
2. มอบผู้รับผิดชอบจัดทาแผน
ตารางควบคุมงาน และซักซ้อมแนว
ทางการรายงานผล
1. ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนาระบบ
SARA
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนา
แนวทางการรายงานทางการเงิน
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปบทเรียนการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กรุงเทพมหานคร
1. ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
สมาชิกกองทุนฯ และฐานข้อมูล
ทะเบียนโครงการ ฯลฯ

การจัดการ
บริหารความเสีย่ ง

ต้นทุน

ผลประโยชน์

1. กองทุนฯ ทบทวน
แนวทางการ
ดาเนินงาน และการ
พิจารณาแนวทางที่
เป็นอุปสรรค ในการ
ทางานของ
คณะทางานแต่ละ
ระดับ
2. แต่งตั้งคณะทางาน
ในการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมี
การกาหนดแผน
3. จัดสรรงบประมาณ
ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. กองทุนฯ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่
สืบค้นข้อมูลสมาชิก
และหลักฐาน
ย้อนหลัง

1. การรายงานผลการ
ดาเนินงาน มีความ
ต่อเนื่อง และทันเวลา
สามารถใช้กาหนดทิศ
ทางการทางานอย่าง
ชัดเจน
2. มีแนวทางที่ชัดเจน
ให้คณะทางาน แต่ละ
ระดับในพื้นที่ ใช้ใน
การแนะนาสมาชิก
กองทุนฯ
3. มีฐานข้อมูลสมาชิก
ที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถสืบค้น และ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานได้

ต้นทุน

ผลประโยชน์
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O5 เจ้าหน้าที่มีการ
โยกย้าย ปรับเปลี่ยน

1. ดาเนินกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรทดแทน ใน
ตาแหน่งที่ว่าง
2. ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานบุคคล
3. จัดทามาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล
O3 เจ้าหน้าที่ขาดการ
1. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทุนฯ
ติดตามผลการดาเนินงาน ติดตามงาน และแจ้งให้สมาชิก
ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รายงานผลอย่างต่อเนื่อง
O6 บุคลากรขาดทักษะ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ในการทางาน
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพพนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
3. เชิญผู้มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน
โครงการ
O2 ผลการดาเนินงานไม่ 1. เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินงาน
ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
(คลาดเคลื่อนจาก
Action Plan)
O7 กฎระเบียบและ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางไม่เอื้อต่อการ
ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
ปฏิบตั ิงาน
บทบาทสตรี
O1 โครงสร้างการ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บริหารงานไม่ครอบคลุม ทบทวนและขับเคลื่อนแผน
ชัดเจน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล
O4 การประชาสัมพันธ์ 1. กิจกรรมการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาท
ไม่ทวั่ ถึง ส่งผลต่อ
สตรี ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ภาพลักษณ์และการ
1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ดาเนินงาน
1.2 จัดนิทรรศการ
1.3 ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อผ่าน
โทรทัศน์
1.4 จัดกิจกรรม Thai Women
fund สัญจร
ความเสีย่ ง
การจัดการ
บริหารความเสีย่ ง

1. กองทุนฯ
ดาเนินการ คัดเลือก
สรรหา บุคลากร
ทดแทน ตาแหน่งว่าง
2. ตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนโครงสร้างการ
บริหาร กลไกการ
ขับเคลื่อน ภารกิจงาน
และปรับปรุง
โครงสร้างอัตรากาลัง
จัดทามาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
3. บุคลากร ทบทวน
และวิเคราะห์ปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
ปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
พร้อมทั้งจัดทา
ข้อเสนอแนะให้แก่
คณะกรรมการกองทุน
ฯ
4. จัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
และให้หน่วยงานด้าน
IT นาขึ้นเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่
5. จัดสรรงบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของ
กองทุนฯ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

1. มีโครงสร้างการ
บริหารกองทุนฯ ที่
ชัดเจน มีมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
ภาระหน้าที่งาน ของ
บุคลากร ตรงตาม
สมรรถนะที่กองทุนฯ
ต้องการ โดยที่มี
อัตรากาลังครบตาม
โครงสร้าง
2. คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
เข้าใจถึงปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และ
สามารถให้
ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน
3. ระเบียบกองทุนฯ
มีความชัดเจน และ
ยืดหยุ่นในบางกรณี
สามารถนามาใช้ได้กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
4. การประชาสัมพันธ์
ของกองทุนฯ มี
ช่องทางที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการได้มากขึ้น

ต้นทุน

ผลประโยชน์
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F1 การรายงานข้อมูล
ด้านการเงินและบัญชีไม่
สมบูรณ์

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทารายงานการเงิน ประจาปี
2. แต่งตั้งทีมงานลงพื้นที่แนะนา
การจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและ
บัญชี
F3 การบันทึกข้อมูลไม่ 1. กาหนดมาตรการ ในการบันทึก
ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนด
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เร่ง ติดตาม
การบันทึกข้อมูล
F4 ได้รบั รายงานด้าน
1. จัดทาระบบแจ้งเตือนการ
การเงิน ในแต่ละเดือนไม่ รายงานล่วงหน้า
ครบทุกจังหวัด
2. ประชุมผ่านระบบ Video
Conference เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน
F5 การเบิกจ่ายไม่เป็นไป 1. กาหนดมาตรการ ในการเบิกจ่าย
ตามแผน
ให้เป็นไปตามแผน
2. ประชุมผ่านระบบ Video
Conference เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เร่ง ติดตาม
ผลการเบิกจ่าย
F2 ไม่มีหน่วยตรวจสอบ 1. ประสานขอความร่วมมือจาก
ภายใน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมการ
พัฒนาชุมชน

ความเสีย่ ง

การจัดการ
บริหารความเสีย่ ง

1. กองทุนฯ
ดาเนินการ จัดอบรม
เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการเงินและบัญชี
พร้อมทั้งแนะนาการ
บันทึก รายงานผลผ่าน
ระบบโปรแกรม SARA
ให้กับเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ
2. แต่งตั้งทีมงาน
ติดตามการดาเนินงาน
และการรายงานผล
เพื่อการรวบรวมข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ จัดทา
รายงานเสนอผู้บริหาร
3. ใช้ระบบสารสนเทศ
ประชุมผ่านระบบ
Video Conference
เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน อย่าง
ต่อเนื่อง
4. กองทุนฯ ใช้บริการ
ตรวจสอบภายใน โดย
หน่วยงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
ดาเนินการด้าน
การเงินและบัญชี ของ
กองทุนฯ และสามารถ
รายงานข้อมูลด้าน
การเงิน งบประมาณ
อย่างถูกต้อง ทันเวลา
ส่งผลให้ผู้บริหาร มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ

ต้นทุน

ผลประโยชน์
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C1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความเข้าใจด้านกฎหมาย เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายใน
การดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
C3 บุคลากรขาด
1. จัดทาคู่มือการดาเนินคดีกองทุน
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาบทบาทสตรี
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 1.1 คู่มือสาหรับคณะอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ
1.2 คู่มือสาหรับคณะทางาน
ขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป
C4 ขาดบุคลากรด้าน
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการอาเภอ เพื่อเสริมสร้าง
กฎหมาย
ความรู้ด้านกฎหมายในการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
C2 ความไม่ครบถ้วนของ 1. จัดกิจกรรม อบรม พัฒนาความรู้
การรวบรวม
ด้านกฎหมายในการดาเนินงาน
พยานหลักฐาน
แนะนาแนวทางการจัดเก็บหลักฐาน
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

1. กองทุนฯ
ดาเนินการทบทวน
ระเบียบ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ พร้อม
ทั้งจัดทาคู่มือ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินคดี และจัด
กิจกรรม อบรม
ส่งเสริม ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย และแนะนา
แนวทาง วิธีการ
จัดเก็บหลักฐานที่
ถูกต้อง โดยการ
เผยแพร่ ในหลาย
ช่องทางให้กับ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ทุกระดับทราบ และ
เข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน
2. กาหนดงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องในการ
ติดตาม และดาเนินคดี
ความ

เจ้าหน้าที่ สมาชิก
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ รับรู้และ
เข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานของกองทุน
ฯ และมีเอกสาร คู่มือ
เพื่อศึกษา ระเบียบ
กฎหมาย และสามารถ
ติดตาม จัดเก็บ
หลักฐาน เพื่อใช้ใน
การดาเนินการทาง
กฎหมายอย่าง
ครบถ้วน

ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การนาแนวคิด cost - Benefit Analysis
มาใช้ในการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกของการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน่วยงาน
ภายใต้การกากับของภาครัฐ ตามวัตถุประสงค์ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าในการสร้างโอกาส ส่งเสริม
บทบาท พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข็มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี การประเมินความคุ้มค่า
ทางเลือกในของการตัดสินที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างหนึ่งอย่างใด จึงไม่สามารถที่จะประเมินผลในเชิง
ตัวเลข เป็นผลกาไรหรือการขาดทุน ได้โดยตรง จาเป็นต้องพิจารณาถึงกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไข ปัญหา
ความต้องการของประชาชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ที่ปรึกษา
นายปรีชา
นายยงยุทธ
นางธนัสพร
นายสมนึก
นายนพดล
นางกาญจนวรรณ

กิตติสัตยกุล
ลิ้มสุวรรณ
ตลอดพงษ์
มณีพินิจ
ดาวอรุณ
ช่วยมั่นคง

ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย
ผู้อานวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน

ปะตังถาโต
ชูจิตร
บุดดาเจริญ
ซ้ายเกล้า
แก้วยิ้ม
สุขเกษม
ท่าสว่าง
มะลิโช
คงเสือ
ธรรมชัย
พบร่มโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานห้องสมุดชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

คณะผู้จัดทา
นายภัทราวุธ
นางนิทรา
นางชุลี
นางเยาวนาฎ
นางสาวเตือนใจ
นางสาวธรรญกร
นางสาวปวีณา
นางสาวอัญชสาศ์
นางสาวสกุลทิพย์
นางสาวเกษิณี
นางสาวอรฉัตร

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
ผู้เขียน : กลุ่มอานวยการ สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ชื่อหนังสือ : แผนการบริหารความเสี่ยง สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561
พิมพ์เมื่อ : 2561
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