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ค าน า 

 
  การบริหารความเสี่ยง เป็นเทคนิคและวิธีการ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
ให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทาง
ในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผู้บริหารที่มีความส าคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ
ความมั่นคงให้กับองค์กร  
 แผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้าง      
ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผล        
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน     
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ส าเร็จลุล่วงตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป 
 
 
                        คณะผู้จัดท า 
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บทท่ี 1 ขอบเขตท่ัวไป 

ความเป็นมา 
 การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ด าเนินการตามหลักการ ดังต่อไปนี้ 
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 กรมบัญชีกลาง 
แจ้งประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดท า “บันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562” ระหว่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในนามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และรองปลัด
กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ในนามกระทรวงการคลัง ซึ่งมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น  
14 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 4.1 คือ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
 หมวดที่ 1 การน าองค์กร :.LD6 โดยมีแนวทาง คือ ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ :.SP7 โดยมีแนวทาง คือ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO.(The.Committee.Sponsoring.Organizations.of.the 
Tread.way.Commission) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน
โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ  

ถือปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึง  
การน าระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
(KPI).เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  
ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะทุนหมุนเวียนที่ยังไม่ได้รับ 
การประเมินและให้เสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 

        ในปี พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลการบริหารและการใช้จ่ายเงิน  
นอกงบประมาณ ได้เห็นชอบให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
ตั้งแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ).หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ 
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงานโครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
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 ปัจจัยเสี่ยง (Risk.factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรฐานการลดความเสี่ยงในภายหลัง 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk.Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมิน จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (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 และต่ า 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk.Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย  
จากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ โดยอาจใช้วิธี ดังต่อไปนี้ 

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate.risk) เป็นการด าเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดท าธุรกิจ หรือหยุดผลิตสินค้า/บริการที่ไม่ถนัด 

 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer.risk) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง 
เช่น การท าประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource)   

 การควบคุมความเสี่ยง (Treat.risk) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุม
ภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดความสี่ยง 

 การยอมรับความเสี่ยง (Take.risk) ใช้ในกรณีที่หน่วยรับตรวจอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป 

 การบริหารความเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์กร (ERM.:.Enterprise-wide.Risk.Management).หมายถึ ง  
การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร 
เข้าด้วยกันโดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่  

 การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
ในการบริหารองค์กร  

 การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ ท าให้เกิด  
ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้น
จริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง  

 การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
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การจัดประเภทความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO 

 ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์  (Strategic.Risk.:.S) เกี่ ยวข้องกับการบรรลุ เป้ าหมายและพันธกิจ  
ในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนด 
กลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนงาน/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการด าเนินโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial.Risk.:.F) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน         
การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง ที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน 
การด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน ดังกล่าว 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance.Risk.:.C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

บทท่ี 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความ
เสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่ เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของคณะกรรมการ  
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) หรือ  COSO -
ERM การบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ที่มีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 
 ทั้งนี้  องค์ประกอบเหล่านี้ ได้มาจากการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุม           
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานย่อย ภายในองค์กรที่ด าเนินกิจกรรม 
 

 
องค์ประกอบท้ัง 8 องค์ประกอบ มีดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในครอบคลุมถึงแนวนโยบาย
โดยทั่วไปของกองทุนฯ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมด   
ในกองทุนฯ รวมไปถึงปรัชญาการบริหารความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ ยอมรับได้ ความซื่อสัตย์       
กับคุณค่าทางจริยธรรมและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านั้น 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective.Setting) วัตถุประสงค์ต้องมีอยู่ ก่อนที่ ฝ่ ายบริหาร 
จะสามารถระบุเหตุการณ์ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ  ท าให้มั่นใจว่า 
ฝ่ายบริหาร มีกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้วและวัตถุประสงค์ที่เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุนและ  
ไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจของกองทุนฯ และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ ยอมรับได ้
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์  (Event.Identification) เหตุการณ์ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ      
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต้องได้รับการระบุและการแยกแยะความเสี่ยงกับโอกาสออกต่างหากจากกัน
ส าหรับโอกาสนั้น ฝ่ายบริหารจะน าไปพิจารณาในการก าหนดกลยุทธ์หรือในกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์  
ต่อไป 
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk.Assessment) จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาโอกาส 
ที่จะเกิดและผลกระทบเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจว่าจะบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร การประเมินความเสี่ยง   
จะประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) 
 5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk.Response) ฝ่ายบริหารเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง    
ได้หลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนฯ ยอมรับได้ (Risk.appetite) และระดับความเบี่ยงเบน 
จากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) 
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 6. กิจกรรมควบคุม (Control.Activities) จะต้องมีการก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติไว้   
และน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการด าเนินการตามวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง    
มีประสิทธิผล 
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศที่มีนัยส าคัญเก่ียวข้อง
ควรได้รับการระบุจัดเก็บและน ามาสื่อสารในรูปแบบ และในเวลาที่ก าหนด ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของของตนให้ลุล่วงไปได้ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องท าให้ได้รับรู้กันในวงกว้าง       
มีการสื่อสารสู่ระดับล่างระดับบนทั่วทั้งกองทุนฯ 
 8. การติดตามประเมินผล.(Monitoring).การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ต้องได้รับการติดตาม
ประเมินผลและได้รับการปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระท าได้โดยการดูแล 
อย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหารหรือการประเมินแยกต่างหากหรือท าทั้งสองวิธี 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(สกส.) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางในการบริหารงาน  
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สกส. จ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้ าง นโยบาย        
และวัตถุประสงค์ของการบริหารความสี่ยงที่ชัดเจน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย
และการควบคุมกิจกรรม ทั้ งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร  
จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ตามยุทธศาสตร์  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good.Governance)  
จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 
 

 

คณะท างานประสิทธิผล 
การบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยง 
ด้านกฎระเบียบ 

 

คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน 

 

คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 

คณะท างาน 
บริหารความเสี่ยง 

ด้านการเงิน 
 

คณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
(คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 
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วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับ     
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cc 

01 

การบริหารความเสี่ ยง
เป็ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร 
ที่ส าคัญขององค์กร 

02 

Cc 

การบูรณาการความเสี่ยง
ไปกับการควบคุมภายใน 
เพ่ือป้องกันควาเสียหายใน
ด้านต่าง ๆ 

Cc 

ผู้ บ ริห ารและบุ ค ล าก ร 
ทุ ก ระดั บมี ส่ วน ร่ วม ใน 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
ความเสี่ยง 

03 

04 

Cc 

การปฏิบัติในการบริหาร
ความ เสี่ ย ง ให้ ถื อ เป็ น
ภ า รกิ จ ที่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ
ตามปกติ 

Cc 

05 

ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล การบริหารความ
เสี่ ยงจะด าเนิ นการอย่ าง
เหมาะสมสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องตามสถานการณ์และ
เวลา 

06 

Cc 

เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
เป็ น เครื่องมือสนับสนุน 
การบริหารความเสี่ยงให้
สมบูรณ์ 
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บทท่ี 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้อง 
ซึ่ งกันและกัน ทั้ งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้ ได้มาจากการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติ งาน และ  
ฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมี  
ความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายที่ด าเนินกิจกรรม และเป็นกระบวนการที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องภายในองค์กร 8 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 
 

 
1. สภาพแวดล้อมในองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนฯ สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม    
การบ่งชี้  ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจั ย  
เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้น จะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน 
ก าหนดเป็นมาตรฐาน และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในขั้นตอนการพิจารณา 
เพ่ือให้กองทุนมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์

และแนวทางในการบริหารงาน 
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3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงานที่เคย/อาจเกิดขึ้นโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การประมวลสรุปผลจาก ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด จากรายงานผล การด าเนินงาน รายงาน
การประเมินผล และทบทวนปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2561 โดยการจัดประเภทความเสี่ยง จะแบ่งประเภทสอดคล้อง
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO 

ปัจจัยเสี่ยง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. 2562 
จ านวน  11 ปัจจัยเสี่ยง 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง 
  S1 การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน 
 S2 ผลตอบแทนและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรไม่เป็นที่จูงใจ 

S3 โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กรไม่เหมาะสม   

 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 
   O1 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) 
   O2 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงาน 

O3 ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละโครงการส่งผลต่อการช าระหนี้ 
O4 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ไม่เพียงพอ 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) จ านวน ๓ ปัจจัยเสี่ยง 
  F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

F2 การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามก าหนด                          
F3 การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
  C1 ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. การประเมินความเสี่ยง 
 หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อแต่ละส่วนงาน
พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้แต่ละส่วนงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 เพ่ือวัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น  ๆ  
โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน าเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้ มาท าการวัดหรือประเมิน
ระดับความรุนแรง กับความถ่ี หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
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 การประเมินระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด .โดยพิจารณาจากโอกาส 
(Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความ
เสี่ยง โดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนน  
ที่ก าหนดไว้ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood) ระบบเกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน 1 - 5 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) 

น้อยมาก    สูงมาก 

โอกาสหรือความเป็นไปได้
ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 

น้อยมาก    สูงมาก 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง 

 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 S1 : การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน 
   1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
มีการจัดประชุมฝึกอบรม/หนังสือสั่งการ ชี้แจง/ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน
แก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

2 น้อย 
มี ก ารจั ดป ระชุ ม /ฝึ กอบรม  ชี้ แ จ ง/ทบ ทวนแนวทางการด า เนิ น งาน 
แก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

3 ปานกลาง 
มีการจัดประชุมชี้แจง ทบทวน แนวทางการด าเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกระดับ 

4 สูง 
มีการจัดประชุม ชี้แจง ทบทวน แนวทางการด าเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 
บางกลุ่ม 

5 สูงมาก 
ไม่มีการจัดประชุม/ฝึกอบรม/หนั งสือสั่ งการ ชี้ แจง ทบทวนแนวทาง 
การด าเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 

   2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ( Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 น้อยมาก 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของสกส. และ
สามารถปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมาย 

2 น้อย 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของสกส. และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

3 ปานกลาง 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของสกส. และ
ปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 

4 สูง 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของสกส. และ
ปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 

5 สูงมาก 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของสกส. และ
ปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 
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 S2 : ผลตอบแทนและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรไม่เป็นที่จูงใจ 
   1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก บุคลากรมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2 น้อย บุคลากรมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
3 ปานกลาง บุคลากรมีผลตอบแทนและสวัสดิการไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
4 สูง บุคลากรมีผลตอบแทน หรือสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
5 สูงมาก บุคลากรไม่มีผลตอบแทนและสวัสดิการ 

   2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ( Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 น้อยมาก 
บุคลากรมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานกองทุนฯ  
มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 

2 น้อย 
บุคลากรมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานกองทุนฯ  
มีประสิทธิภาพ หรือผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 

3 ปานกลาง 
บุคลากรมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน แต่การด าเนินงานกองทุนฯ ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 

4 สูง 
บุคลากรไม่มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานกองทุนฯ 
 ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 

5 สูงมาก 
บุคลากรไม่มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานกองทุนฯ  
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 

  S3 : โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กรไม่เหมาะสม   

   1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
มีการพัฒนาระบบโครงสร้างอัตราก าลัง และค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ 

2 น้อย 
มีการพัฒนาระบบโครงสร้างอัตราก าลั ง และค่าตอบแทนไม่ เหมาะสม  
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

3 ปานกลาง มีการพัฒนาระบบโครงสร้างอัตราก าลังและค่าตอบแทน 
4 สูง ไม่มีการพัฒนาระบบโครงสร้างอัตราก าลัง หรือ ค่าตอบแทน 
5 สูงมาก ไม่มีการพัฒนาระบบโครงสร้างอัตราก าลังและค่าตอบแทน 
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   2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ( Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 น้อยมาก 
บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีความมั่นคงสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2 น้อย 
บุคลากรมีความมั่นคงสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3 ปานกลาง บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4 สูง บุคลากรไม่มีความมั่นคง สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ ได้น้อย 

5 สูงมาก 
บุคลากรไม่มีความมั่นคง ไม่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 

 
 ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
  O1 : ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก การด าเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผน 
2 น้อย การด าเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผนบางครั้ง 
3 ปานกลาง การด าเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผนแต่ล่าช้า 
4 มาก การด าเนินงานถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
5 สูงมาก การด าเนินงานไม่ถูกต้อง  

 

  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 
1 น้อยมาก การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 - 100 
2 น้อย การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90 - 94  
3 ปานกลาง การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85 - 89 
4 มาก การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 - 84 
5 สูงมาก การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ 75 - 79 
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  O2 : การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงาน 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
มีการประชาสัมพันธ์ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์/เป็นปัจจุบัน ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

2 น้อย 
มีการประชาสัมพันธ์ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
ในบางครั้ง 

3 ปานกลาง มีการประชาสัมพันธ์ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

4 มาก มีการประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจุบัน แต่ไม่ครบถ้วน 

5 สูงมาก มีการประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ครบถ้วน 

  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 
1 น้อยมาก มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 5 ช่องทางขึ้นไป 
2 น้อย มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 5 ช่องทาง 
3 ปานกลาง มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 - 4 ช่องทางขึ้นไป 
4 มาก มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1 - 2 ช่องทางขึ้นไป 
5 สูงมาก ไม่มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 

O3 : ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละโครงการส่งผลต่อการช าระหนี้ 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
มากน้อยเพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
ลูกหนี้ช าระหนี้ ได้ตรงตามจ านวนเงินและก่อนก าหนดระยะเวลาที่ระบุ 
ในสัญญา 

2 น้อย 
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ตรงตามจ านวนเงินและตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุ 
ในสัญญา 

3 ปานกลาง 
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ตรงตามจ านวนเงินแต่ไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุใน
สัญญา 

4 มาก 
ลูกหนี้ช าระหนี้ ได้แต่จ านวนเงินและระยะเวลาไม่ตรงตามก าหนดที่ระบุ 
ในสัญญา 

5 สูงมาก ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามจ านวนเงินและตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา 
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  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 
1 น้อยมาก ช าระหนี้คืนกองทุนฯ ของลูกหนี้ตรงตามท่ีก าหนด ร้อยละ 95 - 100 
2 น้อย ช าระหนี้คืนกองทุนฯ ของลูกหนี้ตรงตามท่ีก าหนด ร้อยละ 90 - 94 
3 ปานกลาง ช าระหนี้คืนกองทุนฯ ของลูกหนี้ตรงตามท่ีก าหนด ร้อยละ 85 - 89 
4 มาก ช าระหนี้คืนกองทุนฯ ของลูกหนี้ตรงตามท่ีก าหนด ร้อยละ 80 - 84 
5 สูงมาก ช าระหนี้คืนกองทุนฯ ของลูกหนี้ตรงตามท่ีก าหนด ร้อยละ 75 - 79 

 O4 : บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ไม่เพียงพอ 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ปฏิบัติ งานทั้ งส่วนภูมิภาค 
ทุกจังหวัดและส่วนกลางครอบคลุมและเพียงพอ 

2 น้อย 
มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ปฏิบัติ งานทั้ งส่วนภูมิภาค 
ทุกจังหวัดและส่วนกลางแต่ไม่ครอบคลุมและเพียงพอ 

3 ปานกลาง 
มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนภูมิภาค 
บางจังหวัดและส่วนกลางแต่ไม่ครอบคลุมและเพียงพอ 

4 มาก 
มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ปฏิบั ติหน้ าที่ ที่ ส่ วนกลาง  
แต่ไม่ครอบคลุมและเพียงพอ 

5 สูงมาก ไมมี่บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร)  
 

 2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 น้อยมาก 
การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

2 น้อย 
การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ปานกลาง 
การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4 มาก 
การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนได้แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างครอบคลุม 

5 สูงมาก 
การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่สามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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 ด้านการเงิน (Financial Risk) 
 F1 : การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผน 
2 น้อย การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผนบางครั้ง 
3 ปานกลาง การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแผนแต่ล่าช้า 
4 มาก การเบิกจ่ายถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 
5 สูงมาก การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  

  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 
1 น้อยมาก การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 - 100 
2 น้อย การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 90 - 94  
3 ปานกลาง การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85 - 89 
4 มาก การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 - 84 
5 สูงมาก การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ร้อยละ 75 - 79 

 

F2 : การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามก าหนด        
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมาก
น้อยเพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก จังหวัดส่งรายงานการเงินก่อนก าหนดระยะเวลา มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2 น้อย 
จั งหวัดส่ งรายงานการเงิน ตรงตามก าหนดระยะเวลา มีความถูกต้ อง  
เป็นปัจจุบัน 

3 ปานกลาง 
จั งหวัดส่ งรายงานการเงิน ตรงตามก าหนดระยะเวลา มีความถูกต้ อง  
แต่ไมเ่ป็นปัจจุบัน 

4 มาก 
จังหวัดส่ งรายงานการเงิน ไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา มีความถูกต้อง  
แต่ไมเ่ป็นปัจจุบัน 

5 สูงมาก 
จังหวัดส่งรายงานการเงินไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา ไม่มีความถูกต้อง และไม่
เป็นปัจจุบัน 
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  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 
1 น้อยมาก มีการส่งรายงานทางการเงินตรงตามก าหนด ร้อยละ 95 - 100 
2 น้อย มีการส่งรายงานทางการเงินตรงตามก าหนด ร้อยละ 90 - 94 
3 ปานกลาง มีการส่งรายงานทางการเงินตรงตามก าหนด ร้อยละ 85 - 89  
4 มาก มีการส่งรายงานทางการเงินตรงตามก าหนด ร้อยละ 80 - 84 
5 สูงมาก มีการส่งรายงานทางการเงินตรงตามก าหนด ร้อยละ 75 - 79 

                   

F3 : การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมาก
น้อยเพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
การอนุมัติ โครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงิน อุดหนุนมากกว่ากรอบวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร 

2 น้อย 
การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนมากกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเงิน
อุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

3 ปานกลาง 
การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเงิน
อุดหนุนมากกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

4 มาก 
การอนุมัติ โครงการ เงินทุนหมุน เวียน/เงิน อุดหนุน เท่ ากับกรอบวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร 

5 สูงมาก 
การอนุมัติ โครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร 

  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 น้อยมาก 
มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน ร้อยละ 95 – 100 ของ
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

2 น้อย 
มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน ร้อยละ 90 – 94 ของกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

3 ปานกลาง 
มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน ร้อยละ 85 – 89 ของกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

4 มาก 
มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน ร้อยละ 80 – 84 ของกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

5 สูงมาก 
มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน ร้อยละ 75 – 79 ของกรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
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 ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 C1 : ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  1) พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
โอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 น้อยมาก 
ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เข้าใจง่ายและสามารถน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางได้ 

2 น้อย 
ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ
สามารถน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางได้ทั้งหมด 

3 ปานกลาง 
ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ
สามารถน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางได้บางส่วน 

4 มาก 
ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไมส่อดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่
สามารถน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางได้บางส่วน 

5 สูงมาก 
ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และไม่สามารถน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางได้ 

  2) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ( Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการให้คะแนนผลกระทบ โดยจัดระดับไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 น้อยมาก 

เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและกลไกการขับเคลื่อนมีความเข้าใจและสามารถ 
น าระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  แนวทาง หลักเกณ ฑ์  มาปฏิบั ติ เป็ นแนวทางได้ 
อย่ างถู กต้ อ ง ครบถ้ วน  ส่ งผล ให้ การด า เนิ น งานขับ เคลื่ อนกองทุ น ฯ  
มีประสิทธิภาพ 

2 น้อย 
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและกลไกการขับเคลื่อนมีความเข้าใจและสามารถ 
น าระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  แนวทาง หลักเกณ ฑ์  มาปฏิบั ติ เป็ นแนวทางได้ 
อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สามารถด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ 

3 ปานกลาง 
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและกลไกการขับเคลื่อนมีความเข้าใจและสามารถน า
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาปฏิบัติเป็นแนวทางได้ ส่งผลให้
สามารถด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ได้ 

4 มาก 
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและกลไกการขับเคลื่อนมีความเข้าใจ แต่ไม่สามารถ 
น าระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาปฏิบัติเป็นแนวทางได้ ส่งผล 
ให้การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ไม่มีประสิทธิภาพ 

5 สูงมาก 
เจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้องและกลไกการขับ เคลื่ อน ไม่ เข้ าใจและไม่สามารถ 
น าระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาปฏิบัติเป็นแนวทางได้ ส่งผล 
ให้การด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ไม่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางการประเมิน ค่าคะแนนความเสี่ยง 

 

ที ่

 
รายการความเสี่ยง 

(S, O, F, C) 
 

โอกาส 
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ค่า
คะแนน 

จัด
อันดับ 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จ านวน 3 ปัจจัย 
1 S1 การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน 4 2 8 10 
2 S2 ผลตอบแทนและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรไม่เป็นที่จูงใจ 5 5 25 1 
3 S3 โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กรไม่เหมาะสม 4 4 16 4 

ด้านการด าเนนิงาน (Operation Risk : O) จ านวน 4 ปัจจัย 
4 O1 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action 

Plan) 
3 2 6 11 

5 O2 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการ
ด าเนินงาน 

4 3 12 8 

6 O3 ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละโครงการส่งผล     
ต่อการช าระหนี้ 

3 4 12 7 

7 O4 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ไม่เพียงพอ 5 4 20 2 
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จ านวน 3 ปัจจัย 

8 F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน     4 3 12 5 
9 F2 การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามก าหนด 3 3 9 9 
10 F3 การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
4 4 16 3 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จ านวน 1 ปัจจัย 
11 C1 ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 
4 3 12 6 
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การจัดอันดับความเสี่ยง 
 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม ในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้ เหมาะสม  
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยสุด และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและ  
หรือสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
 

แผนภาพความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 

 
 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แถบสี ความหมาย 

5 (E) 
(Extreme) 

20 - 25 สูงมาก ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ทันที 

4 (H) 
(High) 

15 - 19 สูง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

3 (M) 
(Medium) 

10 - 14 ปานกลาง ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

2 (L) 
(Low) 

5 - 9 น้อย ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

1 (L) 
(Least) 

1 - 4 น้อยท่ีสุด ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมี
การจัดการเพ่ิมเติม 
 

S2 O4 

S3 
F3 
 

F 

F1  C1 
O3  O2 
 

S1 

F2 O1 
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ตารางจัดอันดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
อันดับ

ที ่
รายการความเสี่ยง 

(S, O, F, C) 
ค่า

คะแนน 
ระดับความ

เสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) จ านวน 3 ปัจจัย 

1 S2 ผลตอบแทนและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรไม่เป็นที่จูงใจ 5*5 25 สูงมาก 
2 S3 โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กรไม่เหมาะสม 4*4 16 สูง 
3 S1 การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน 4*2 8 น้อย 

ด้านการด าเนนิงาน (Operation Risk : O) จ านวน 4 ปัจจัย 
4 O4 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร) ไม่เพียงพอ 5*4 20 สูงมาก 
5 O3 ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละโครงการส่งผลต่อการช าระหนี้ 

3*2 
6 น้อย 

6 O2 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงาน 4*3 12 ปานกลาง 
7 O1 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) 

3*2 
6 น้อย 

ด้านการเงิน (Financial Risk : F) จ านวน 3 ปัจจัย 
8 F3 การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงิน      

ที่ได้รับจัดสรร 4*4 
16 สูง 

9 F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 4*3     12 ปานกลาง 
10 F2 การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามก าหนด 3*3 9 น้อย 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) จ านวน 1 ปัจจัย 
11 C1 ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์       

ในปัจจุบัน 4*3 
12 ปานกลาง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
และน ามาวางแผนการจัดการความเสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง 
 ทางเลือกในการจัดการตอบสนองความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนหรือน ามาผสมผสาน    
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบ .โดยสามารถแบ่งจัดการ 
ได้หลายวิธี ดังนี้ 
 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate.risk) กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธี 
การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การหยุดด าเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ด าเนินการกิ จกรรมนั้น ๆ เลย 
เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ  
ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
 2) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer.risk).เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้ อ่ืน 
ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย และการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ  
ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 
 3) การควบคุมความเสี่ยง (Treat.risk) เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนด  ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ .เช่น.การจัดซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน.หรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม.การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน 
การจัดท าแผนฉุกเฉิน และการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 
 4) การยอมรับความเสี่ยง (Take.risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเสี่ยง
นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ ามาก หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่จะน ามาใช้มีต้นทุนสูง
เมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 
 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
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ตารางก าหนดวิธีการจดัการความเสี่ยง 
 
การหลีกเลี่ยง – ความเสี่ยงปานกลาง 
F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
 

การถ่ายโอน – ความเสี่ยงสูง 
S2 ผลตอบแทนและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากร      
ไม่เป็นที่จูงใจ 
O4 บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (นิติกร)      
ไม่เพียงพอ 
F3 การอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน
น้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
S3 โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กรไม่เหมาะสม 

การควบคุม – ความเสี่ยงต่ า 
O3.ความสามารถในการช าระหนี้ ของลูกหนี้ แต่ละ
โครงการส่งผลต่อการช าระหนี้ 
F2 การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตามก าหนด 
S1.การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน และ  
ไม่ชัดเจน 
O1 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (คลาดเคลื่อน
จาก Action Plan) 
 
 

การยอมรับ – ความเสี่ยงปานกลาง 
O2 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการด าเนินงาน 
C1 ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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6. กิจกรรมควบคุม 

ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ 
 

 
รายละเอียดความเสี่ยง 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

S2 ผลตอบแทนและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากร  
ไม่เป็นที่จูงใจ 

ถ่ายโอน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขั บ เคลื่ อน แผน ยุ ท ธศ าสตร์ ก ารบ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล 
- พัฒนาระบบโครงสร้างอัตราก าลั งและ
ค่าตอบแทน 
 

S3.โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร 
ไม่เหมาะสม 

ถ่ายโอน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ขั บ เคลื่ อน แผน ยุ ท ธศ าสตร์ ก ารบ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล 
- มีโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตราก าลัง 
และค่าตอบแทนที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุนฯ 
- ด า เนิ นการส รรหาบุ คลากรทดแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 

S1 การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ 
 ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน 

ควบคุม 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้
ประสานงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน 
4.โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ (อกส.อ.) 
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ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน 

  
 

รายละเอียดความเสี่ยง 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

O4 บุ คลากรที่ มี ความช านาญ เฉพาะด้ าน  
(นิติกร) ไม่เพียงพอ 

ถ่ายโอน -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุน 
 
 
 
 
 
 

O3.ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ 
แต่ละโครงการส่งผลต่อการช าระหนี้  

ควบคุม 1.โครงการบริหารโครงการ บริหารสัญญา 
บริหารหนี้ 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 
 
 
 

O2 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และการด าเนินงาน 

ยอมรับ 1 .โค รงก ารผลิ ต สื่ อ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
2.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์  
ผ่านสื่อ 
กิจกรรมที่  1  ผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานกองทุนฯ 
กิจกรรมที่ 2 ผลิตแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 

O1 ผลการด า เนิ น งาน ไม่ เป็ น ไปตามแผน 
(คลาดเคลื่อนจาก Action Plan) 

ควบคุม - เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน 
- ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพ่ือ
เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน 
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ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านการเงิน 

 
 

รายละเอียดความเสี่ยง 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

F3 การอนุ มัติ โครงการเงินทุนหมุนเวียน/        
เงินอุดหนุนน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ถ่ายโอน 1.โครงการบริหารโครงการ บริหารสัญญา 
บริหารหนี้ 
2.โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ (อกส.อ.) โดยมีการบรรยายให้ความรู้
ในหั วข้อแนวทางการพิจารณาอนุมัติ เงิน
อุดหนุน/เงินหมุนเวียน  
3.ก าหนดแนวทางการใช้ เงินประเภทเงิน     
ทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน 
 

F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน หลีกเลี่ยง 1. ก าหนดมาตรการในการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผน 
2. ประชุมผ่านระบบ Video Conference 
เพ่ือเร่งรัด ติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผน 
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผน 
 

F2 การส่งรายงานการเงินของจังหวัดไม่ตรงตาม
ก าหนด 

ควบคุม 1. จัดท าระบบแจ้งเตือนการรายงานล่วงหน้า
ผ่าน Group Line หรือท าหนังสือแจ้งจังหวัด  
2. ประชุมผ่านระบบ  Video Conference 
เพ่ือเร่งรัด ติดตามรายงานการเงินของจังหวัด 
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ตาราง โครงการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 
 

รายละเอียดความเสี่ยง 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

C1 ระเบียบข้อบังคับ แนวทาง หลักเกณฑ์  
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ยอมรับ 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2.โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 
3.โครงการสัมมนาคณะท างานเครือข่าย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 
 

 
 วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานนั้น ๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือบาง
หน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น 
  ดังนั้น เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณา  
ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
โดยพิจารณาจาก 
 1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
 2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ 
(Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่า คุ้มค่าหรือไม่ 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การแสดงข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง   
ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรรับทราบ การสื่อสาร ด้วยการน าเสนอ และ
เผยแพร่กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่ ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
เพียงใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร     
ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารต่อไป 
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การติดตามผล 
 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ การติดตามผล เป็นการติดตามภายหลังจากการได้ด าเนินการ 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่า แผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยง
ที่มีผลต่อความส าเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 
 1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม  
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
 2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

ส าหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ยังด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ด าเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยง  
ที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ก็ให้น าปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ไประบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง .ในการทบทวนแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงในปีต่อไป 
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การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ cost - Benefit Analysis 
การวิเคราะห์ cost – Benefit หรือ เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ หมายถึง การพิจารณา

และประเมินโดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่า
และสมควรจะด าเนินการหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะ
เกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า)  
  
การประเมินความคุ้มค่า 

ตารางการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

S2 ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ส าหรับ
บุคลากรไม่เป็นที่จูงใจ 

1 .โค ร งก ารป ระชุ ม 
เชิงปฏิบัติการทบทวน
และขั บ เค ลื่ อ น แผ น
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2 . พั ฒ น า ร ะ บ บ
โครงสร้างอัตราก าลั ง
และค่าตอบแทน 

งบประมาณ 667,500 
บาท 

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
แ ผน ยุ ท ธศ าสต ร์ ก ารบ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์  และ
สามารถใช้ แผนฯเป็นเครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรของกองทุนฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 . บุ คล ากรได้ รั บ การพั ฒ น า
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 

S3 โค ร ง ส ร้ า งแ ล ะ
อัตรา ก าลังขององค์กร
ไม่เหมาะสม 

1 .โค ร งก ารป ระชุ ม    
เชิงปฏิบัติการทบทวน
และขั บ เค ลื่ อ น แผ น
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2.โครงสร้างการบริหาร
และกรอบอัตราก าลัง 
แ ล ะ ค่ า ต อ บ แ ท น ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุนฯ 
3 .ด าเนิ นการสรรหา
บุ ค ล าก รท ด แท น ใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 

งบประมาณ 667,500 
บาท 

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
แ ผน ยุ ท ธศ าสต ร์ ก ารบ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์  และ
สามารถใช้ แผนฯเป็นเครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรของกองทุนฯได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
โครงสร้างการบริหารและกรอบ
อัตราก าลั ง และค่ าตอบแทน      
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ของกองทุนฯ 
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ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

S1 การแปลงนโยบาย
ไปสู่ภาคปฏิบัติ  
ไม่ครบถ้วนและ 
ไม่ชัดเจน 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

งบประมาณ
1,808,000 บาท 

พนักงานกองทุนมีศักยภาพใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส าม า ร ถ
ขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น งาน
กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
อ าส าส มั ค ร ผู้ ป ร ะ ส าน งาน
กองทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท สตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุน
พั ฒ น าบ ท บ าท สต รี ต าบ ล /
เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา
ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

งบประมาณ 
27,218,000 บาท 

1.อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
2. อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ห มู่ บ้ าน /ชุ ม ชน  ส าม ารถ
ขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด า เนิ น ง าน ก อ งทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน 

งบประมาณ 
7,310,960 บาท 

1.เจ้าหน้ าที่ พัฒนาชุมชนมี
ความรู้  ความเข้ าใจในการ
ด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี ให้ บ รรลุ ตาม
วั ต ถุ ป ระส งค์ ของกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตร ี
2 .เจ้ าหน้ าที่ พั ฒ นาชุ มชน
สามารถส่งเสริม สนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ งาน ของกล ไกการ
ขั บ เคลื่ อนกองทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรีให้เกิดเป็นรูปธรรม  
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ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

S1 การแปลงนโยบาย
ไปสู่ภาคปฏิบัติ  
ไม่ครบถ้วนและ 
ไม่ชัดเจน 

4.โครงการเวทีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการด าเนินงานกองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี แ ก่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
(อกส.อ.) 
 
 

งบประมาณ  
8,786,640 บาท 

1.อกส.อ. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการบริ ห ารงานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
2.อกส.อ. สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บ ท บ าท สตรี ให้ เกิ ด ความ
เข้มแข็ง 
 

O4.บุคลากรที่ มีความ
ช า น า ญ เฉ พ า ะด้ า น  
(นิติกร) ไม่เพียงพอ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายใน
การด าเนินงานกองทุน 
 

งบประมาณ  
4,628,600 บาท 

พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากร 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ
เจ้ าห น้ าที่ ก อ งทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรีมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านกฎหมาย
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

O3 ความสามารถใน
การช าระหนี้ของลูกหนี้
แต่ละโครงการส่งผลต่อ
การช าระหนี้ 

1 .โครงการบ ริห าร โค รงการ 
บริหารสัญญา บริหารหนี้  และ
บริหารกองทุนชุมชน 
 
 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บ ริ ห ารจั ด ก ารห นี้ ค้ า งช า ร ะ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

งบประมาณ 

32,700 บาท 
 
 
 
งบประมาณ 

14,763,700 บาท 

1.เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
สัญญากู้ยืมเงินการบริหารหนี้ 
และการบริหารกองทุนชุมชน 
2 .ส ม าชิ ก ก อ งทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรีสามารถบริหาร
จัดการหนี้ค้างช าระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มี
หนี้ค้างช าระสามารถจัดท า
แผนการลดมูลค่าหนี้ค้างช าระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

O2 การ
ประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานกองทุน พัฒนา
บทบาทสตรี  
2.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย
การประชาสัมพันธ์  ผ่านสื่อ 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนฯ 
กิจกรรมที่ 2 ผลิตแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
 

งบประมาณ 
8,810,000 บาท 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่
รู้จักของสาธารณชน ผ่านการ
ประชาสัม พันธ์และเผยแพร่
ผลงานการสนับสนุนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ ง
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และ
เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

O1 ผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน 
(คลาดเคลื่อนจาก 
Action Plan) 

1.เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน 
2.ประชุมผ่านระบบ Video 
Conference เพ่ือเร่งรัด ติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
 

ไม่ ใช่ งบป ระมาณ  
แต่จ าเป็นต้องเพ่ิม
มาตรการการควบคุม
ภายในการเร่งรัดและ 
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

1.ส านั ก งาน ก องทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรี ได้ รั บทราบการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในระดับพ้ืนที ่
2.ผลการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท สตรี
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดมากขึ้น 
 

F3 การอนุมัติโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน/เงิน  
อุดหนุนน้อยกว่ากรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
 

1 .โค รงก ารบ ริ ห าร โค รงก าร 
บริหารสัญญา บริหารหนี้  และ
บริหารกองทุนชุมชน 

งบประมาณ 

32,700 บาท 
 

เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
สัญญากู้ยืมเงินการบริหารหนี้ 
และการบริหารกองทุนชุมชน 
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ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

F3 การอนุมัติโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน/เงิน  
อุดหนุนน้อยกว่ากรอบ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

2.โครงการเวทีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการด าเนินงานกองทุน
พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี แ ก่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอ าเภอ 
(อกส.อ.) โดยมีการบรรยายให้
ค วามรู้ ในหั วข้ อแนวท างการ
พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน/เงิน
หมุนเวียน  
 

งบประมาณ  
8,786,640 บาท 

1.คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติ ดตามการด า เนิ น งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ (อกส.อ.) มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติ ดตามการด า เนิ น งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
อ าเภอ(อกส.อ.) สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้เกิดความเข้มแข็ง 
 

3 .ก าหนดแนวทางการใช้ เงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
อุดหนุน 
 

ไม่ใช่งบประมาณแต่
ต้ อ ง เ พ่ิ ม แ น ว
ท า ง ก า ร ใ ช้ เ งิ น
ป ร ะ เภ ท เงิ น ทุ น
หมุนเวียนและเงิน
อุดหนุ น  เพ่ื อ เป็ น
แนวทางให้สมาชิก
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บทบาทสตรี เขียน
โครงการเสนอขอ
อนุมัติเงิน 
 

1.การอนุมัติ โครงการเงินทุน
หมุนเวียน/เงินอุดหนุนเป็นไป
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
2 .การอนุมัติ โครงการเงินทุน
หมุนเวียน/เงินอุดหนุนเป็นไป
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
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ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

F1 การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผน 

1.ก าหนดมาตรการในการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผน 
2.ประชุมผ่านระบบ Video 
Conference เพ่ือเร่งรัด ติดตาม
ผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 
3.มอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 
 

ไม่ ใช้ งบ ป ร ะม าณ   
แต่ จ า เป็ นต้ องเพ่ิ ม
มาตรการการควบคุม
ภายในการเร่งรัดและ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
เบิกจ่าย 

1.ส านั กงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้รับทราบการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ในระดับพ้ืนที ่
2.ผลการเบิกจ่ายของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดมากขึ้น 

F2 การส่งรายงาน
การเงินของจังหวัด 
ไม่ตรงตามก าหนด 

1 .จั ดท าระบ บ แจ้ ง เตื อน การ
ราย งาน ล่ ว งห น้ าผ่ าน  Group 
Line หรือท าหนังสือแจ้งจังหวัด  
2.ประชุมผ่านระบบ Video 
Conference เพ่ือเร่งรัด ติดตาม
รายงานการเงินของจังหวัด 
 

ไม่ใช้งบประมาณแต่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ พ่ิ ม
ม า ต ร ก า ร ก า ร
ด าเนินงานและการ
ติดตาม 

ส านั ก งาน กองทุ น พั ฒ น า
บ ท บ าท ส ต รี ได้ รั บ ท ร าบ
รายงานการเงินของจั งหวัด 
เพ่ือน ามาวิ เคราะห์ และท า
รายงานการเงินของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อไป 
 

C1 ระเบียบข้อบังคับ 
แนวทาง หลักเกณฑ์  
ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
223,400 บาท 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
แผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรีที่ เป็ น
ปัจจุบันและมีความสอดคล้อง
กับปัจจุบันและการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในระดับพ้ืนที ่
 

2.โครงการสัมมนาคณะท างาน
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับภาค 
 

งบประมาณ 
1,634,500 บาท 

คณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
มีความรู้ สามารถด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด
ไว้ แ ล ะ มี แ น ว ท า ง ใน ก า ร
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
ที่ เป็นประโยชน์กับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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ความเสี่ยง 
การจัดการ 

บริหารความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

C1 ระเบียบข้อบังคับ 
แนวทาง หลักเกณฑ์  
ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

3.โครงการสัมมนาคณะท างาน
เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับประเทศ 
 

งบประมาณ 
196,000 บาท 

คณะท างานเครือข่ายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
มีความรู้ สามารถด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด
ไว้ แ ล ะ มี แ น ว ท า ง ใน ก า ร
ด าเนินงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
ที่ เป็นประโยชน์กับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และการด าเนินงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

 
ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การน าแนวคิด cost - Benefit Analysis 

มาใช้ในการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน่วยงาน
ภายใต้การก ากับของภาครัฐ ตามวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ าในการสร้างโอกาส ส่งเสริม
บทบาท พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข็มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี การประเมินความคุ้มค่า
ทางเลือกในของการตัดสินที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างหนึ่งอย่างใด จึงไม่สามารถที่จะประเมินผล 
ในเชิงตัวเลข เป็นผลก าไรหรือการขาดทุน ได้โดยตรง จ าเป็นต้องพิจารณาถึงกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
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ที่ปรึกษา 

นายปรีชา       กิตติสัตยกุล  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
นายสมนึก   มณีพินิจ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นายนพดล   ดาวอรุณ  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
นายยงยุทธ    ลิ้มสุวรรณ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางพัชรินทร์  พาน ามา   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 
คณะผู้จัดท า 

นายภัทราวุธ   ปะตังถาโต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายสงวนศักดิ์  แก้วมุงคุณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางขวัญใจ  ใบจันทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายฐิติพงศ ์  ศิริมา   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
นางสาวปวีณา   ท่าสว่าง   นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
นางสาววันวิสา  กาญจนะสมบัติ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
นางสาวกัลยากร  ศรีชุมจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวพนารักษ ์ อนันตภูม ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงอรุณ  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวสุชาดา  ใจรื่น   นิติกร 
นางสาวปิยาภรณ์  ตุ้ยแปง   นิติกร 
 
ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

ผู้เขียน : งานเครือข่ายสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ชื่อหนังสือ : แผนการบริหารความเสี่ยง ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2562 
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562 
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