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ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารจดัต้ัง
ทุนหมุนเวยีน เพ่ือให้การก ากับและบรหิารทุนหมุนเวยีนมีประสิทธภิาพ ลดความเส่ียง และเสรมิสรา้งธรรมาภิบาล
ในการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลังของรฐั ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการบรหิารจัดการความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ถือเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธผิล ชว่ยป้องกัน
หรอืลดความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเปล่าของการใช้ทรพัยากร หรอืการกระท าอันเป็นการ
ทุจรติ 

 คู่มือการบรหิารความเส่ียงฉบับน้ี จดัท าข้ึนตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2017มี เจตนาเพ่ื อ ใช้ เป็ น
เคร ือ่งมือในการก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเส่ียง น าไปสู่การบรรลุผลตามแผนการ
บรหิารความเส่ียง และใช้ในการส่ือสารและสรา้งความเข้าใจในข้ันตอนการบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร 
ระหว่างผู้บรหิารและบุคลากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นกระบวนการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการ
ตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรอืจัดการกับความเส่ียงมีความส าคัญต่อการ
บรหิารเชิงกลยุทธ ์เพ่ือสรา้งภูมิคุ้มกันและความม่ันคงให้กับองค์กร ให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีให้ส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าประสงค์ ต่อไป 
 
       คณะผู้จดัท า 
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บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เพ่ือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นเลิศ   
ในด้านการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ทรพัยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสม อีกท้ังเพ่ือเป็นการป้องกันและลดโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายแก่องค์กร 

  การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของทุกองค์กรล้วนมีความเส่ียงท่ีต้องเผชญิกับสภาวะความ
ไม่แน่นอนท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรอืเป้าหมายท่ีองค์กร
ก าหนด จงึจ าเป็นต้องมีการพยากรณ์ สถานการณ์ล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์และ   ความเส่ียงเหล่าน้ันอย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้าง ท่ีมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานหรอื
เป้าหมายขององค์กร การวเิคราะห์ความความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จดัล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยเส่ียง วเิคราะห์แนวทางในการจัดการ โดย   ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการบรหิาร
จดัการอย่างเหมาะสม จากน้ันจงึก าหนดมาตรการในการตอบสนองต่อความเส่ียงน้ัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้
ระดับความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
มีประสิทธภิาพ 

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ความส าคัญต่อการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
โดยมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบรหิารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดรว่มด้านท่ี 4 การบรหิารจัดการทุน
หมุนเวยีน เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบรหิารจดัการ ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 
การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ด้านท่ี 6. กิจกรรมการ
ควบคุมภายในตามแนวทางการบรหิ ารความเส่ียงขององค์กรเชิง บูรณ าการ (Enterprise Risk 
Management–Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) 

  ท้ังน้ีการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน จึงเป็นส่ิงท่ีผู้บรหิารและเจ้าหน้าท่ีของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีต้องตระหนักถึงความส าคัญและถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจต่างๆ ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 

  กรมบัญชีกลาง แจ้งประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี   
เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ต้ังแต่ปีบัญชี 2557 เป็นต้นไป และได้น าเสนอ     
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง
อธบิดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในนามกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีและรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน ในนามกระทรวงการคลัง
ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจ าปีบัญช ี2564 ตามเกณฑ์วัดการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย ตัวชีว้ัด 6 ด้าน 14 ตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์วัดการด าเนินงาน ด้านท่ี 4 การบรหิารจดัการ
ทุนหมุนเวยีน ตัวชีว้ัดท่ี 4.1 การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 
การด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี

  คณะรฐัมนตรไีด้มีมติ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมี        
เงนินอกงบประมาณ ถือปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลเงนินอกงบประมาณตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
อย่างเครง่ครดั ซึ่งรวมถึงการน าระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนท่ีเป็นมาตรฐานสากล และ
ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน (KPI) เพ่ือวัดประสิทธภิาพและประสิทธผิลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน และ
มติเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2555 ให้กระทรวงการคลังเรง่รดัการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเว ยีน 
โดยเฉพาะทุนหมุนเวยีนท่ียังไม่ได้ร ับการประเมินและให้เสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
นายกรฐัมนตรโีดยเรว็ต่อไป ในปี พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ได้รบัมอบหมายให้ก ากับดูแลการ
บรหิารและการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ ได้เห็นชอบให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีข้าสู่ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวยีน ต้ังแต่ปีบัญช ี2557 เป็นต้นไป 
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การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

  รฐับาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้หน่วยงานภาครฐัปรบัปรุงการท างาน ยกระดับ     
การบรหิารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดีข้างต้น 
โดยน าแนวคิดและเคร ือ่งมือการบรหิารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้จาก
หลักการบรหิารของภาคธุรกิจ เช่น การบรหิารเชิงยุทธศาสตร ์การลดข้ันตอนการท างาน การประเมินความ  
พึงพอใจค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง การบรหิารความเส่ียง การพัฒนาระบบ
สนเทศ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครฐัให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา          
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีาร บรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานภาครฐัน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการของ
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 
  3. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารจดัการ ของหน่วยงานภายใน 
 
เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 

  เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั หรอืท่ีเรยีกส้ันๆ ว่า PMQA คือการน าหลักเกณฑ์
และแนวทางการบรหิารองค์การท่ีเป็นเลิศ PMQA คือ อะไร ... PMQA เป็นค าย่อมาจาก Public Sector 
Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทยว่า รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั ซึ่งประเทศไทย
โดย ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติได้ประยุกต์น ามาจาก MBNQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศ
สหรฐัอเมรกิา) และ TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย และก าหนดเป็น “เกณฑ์คุณภาพการ
บรหิารจัดการภาครฐั” หรอืท่ีเรยีกส้ัน ๆ ว่า PMQA คือ การน าหลักเกณฑ์และแนวทางการบรหิารองค์การ      
ท่ีเป็นเลิศ ซึง่ได้ยอมรบัเป็นมาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใชพั้ฒนาระบบบรหิารจดัการของ หน่วยงานภาครฐั 
โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นการทบทวนส่ิงท่ีองค์กรด าเนินการ เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั เม่ือตรวจพบว่าเร ือ่งใดยังไม่อยู่ในระบบท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้
พัฒนาวธิปีฏิบัติเพ่ือปรบัปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับ
สากล 
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ความเชือ่มโยงของ PMQA กับเคร ือ่งมือการบรหิารจดัการภาครฐัท่ีผ่านมา 

  การบรหิารจัดการภาครฐัท้ัง 7 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ            
จะสัมพันธกั์บการด าเนินงานของภาครฐั หรอืส่วนราชการท่ีผ่านมาหลายเร ือ่งท่ีเราเรยีกกันว่า เคร ือ่งมือการ
บรหิารจัดการภาครฐัสมัยใหม่ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
ของค ารบัรองการปฏิบัติราชการ (โดยเฉพาะในมิติด้านการพัฒนาองค์กร) ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการมีความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของระบบ ราชการท่ีผ่านได้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดย
จะเห็นว่า PMQA จะเป็นเบื้องหลังหรอืพ้ืนฐานของกิจกรรมและกระบวนการบรหิารจดัการท่ีรฐับาลก าหนดให้
ส่วนราชการได้ปฏิบัติในหลายปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
  หมวด 1 การน าองค์กร การด าเนินการท่ีผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการจัดท าวสัิยทัศน์ 
ค่านิยม เป้าประสงค์ เพ่ือเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชดัเจน (SWOT Analysis) 
  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์นับต้ังแต่ปี 2548 รฐับาลได้จัดท าแผนการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องเชือ่มโยงกัน รวมท้ังการถ่ายทอดตัวชีว้ัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล นอกจากน้ีได้
น าเทคนิคการบรหิารความเส่ียงเข้ามาใชค้วบคู่กับการบรหิารเชงิยุทธศาสตร ์
  หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการด าเนินการ
ในหมวด 3 เป็นหมวดท่ีส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญเพ่ิมข้ึน มีช่องทางส าหรบัรบัฟังความคิดเห็น       
ของผู้รบับรกิารหลายชอ่งทาง และหน่วยงานราชการ เน้นการท างานเชงิรุก เพ่ือน าบรกิารให้เข้าถึงประชาชน
มากข้ึน ท้ังเคาน์เตอรบ์รกิารประชาชนศูนย์บรกิารรว่ม การจดัหน่วยบรกิารเคล่ือนท่ี และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ียังมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับรกิารมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดหน่ึงในมิติ 2 คุณภาพ   
การให้บรกิารในค ารบัรองการปฏิบัติราชการอีกด้วย 
  หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู ้การด าเนินการในหมวด 4 เป็นส่ิงท่ี
ส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2547 ท้ังการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรูแ้ละเป็นส่วนท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตรไ์ด้ 
  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล ทุกส่วนราชการจะมีแผนแม่บทด้านการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล การพัฒนาทรพัยากรบุคคล มีการวเิคราะห์สมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรซ์ึ่งเป็นส่วนหน่ึง ของการจัดท าข้อเสนอการเปล่ียนแปลงเม่ือปี 2548 และ 2549 และการ
ส่งเสรมิการปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม (I AM READY) 
  หมวด 6 การจดัการกระบวนการ ในหมวดน้ีส่วนราชการการด าเนินการไปแล้วในหลายเร ือ่ง 
เชน่ การลดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจดัท าข้อเสนอการเปล่ียนแปลงด้าน ข้ันตอนและการ
ปฏิบัติงาน ซึง่ได้น าไปสู่การปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสามแล้ว 
  หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนินการ เป็นหมวดท่ีส่วนราชการจะได้ตรวจสอบผลการด าเนินการ
ว่าได้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตรห์รอืไม่ ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารเป็นอย่างไร ประสิทธภิาพการ
บรหิารงานผลท่ีเกิดข้ึนตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเช่นไร และผลการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างไร ซึง่ก็เป็นผลลัพธ์
ตามมิติต่าง ๆ ของค ารบัรองการปฏิบัติราชการ และตัวชีว้ัดเชงิกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน 
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ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบให้จดัต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 
ข้ึนในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รบัจดัสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงนิ 
100 ล้านบาท (หน่ึงรอ้ยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนา
ชุมชน โดยมีผลต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความ
รบัผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 

  กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและ
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายใต้
พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 
 
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

  1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึงแหล่งเงนิทุน
ส าหรบัการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได้ หรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี
  2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสรมิบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่ายสตร ี     
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตร ีการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติของสตร ีน าไปสู่การสรา้ง
สวัสดิภาพ หรอืสวัสดิการเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองสตรแีละผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 
  3. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ี
การสรา้งภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู ้เพ่ือเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรแีละองค์กร
ของสตร ี
  4. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ี
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 
พันธกิจ 
  1. จดัสรรเงนิทุนให้แก่สตรแีละองค์กรสตรสี าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็ง
และมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน 
  2. จดัสรรเงนิทุนในการพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนรว่ม
ในการแก้ปัญหาสตรใีนชุมชน 
  3. บรหิารกองทุนให้มีความม่ันคง ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วสัิยทัศน์ 
  "เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรเีพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน" 
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กรอบแนวคิด 
 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบรหิารความเส่ียง 

  ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์      
ท่ีไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ) หรอืก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรอืลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายของแผนงานโครงการท่ีส าคัญในแต่ละประเด็นการพัฒนา ตามท่ี
ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

  ปัจจัยเส่ียง (Riskfactor) หมายถึง ต้นเหตุ หรอืสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าให้       
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทั้งน้ี สาเหตุของความเส่ียงที่ระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จรงิ เพ่ือจะได้วเิคราะห์
และก าหนดมาตรฐานการลดความเส่ียงในภายหลัง 

  ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(StrategicRisk : S) เก่ียวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ 
ในภาพรวมโดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธท่ี์ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร/์วสัิยทัศน์ หรอืเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ ์ท่ีขาดการมีส่วนรว่มจากภาคประชาชนหรอืการรว่มมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการ    
ขาดการยอมรบัและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรอืการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับรกิาร
หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จรงิ หรอืเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการ
ตัดสินใจมาใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง 

  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลหรอืผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนงาน/เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมท่ีใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธภิาพ
และประสิทธผิลในการด าเนินโครงการ 

  ความเส่ียงด้านการเงนิ (FinancialRisk : F) เก่ียวข้องกับการบรหิารงบประมาณและ
การเงนิ การบรหิารการเงนิไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธภิาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรอืเป็น
ความเส่ียง ท่ีเก่ียวข้องกับการเงนิขององค์กร เชน่ การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากการขาดการจดัหาข้อมูล การวเิคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจดัท ารายงานเพ่ือน ามาใชใ้นการบรหิารงบประมาณ และการเงนิ ดังกล่าว 

  ความเส่ียงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (ComplianceRisk : C) เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย หรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรม
สัญญา การรา่งสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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  การประเมินความเส่ียง (RiskAssessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง          
การวเิคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง โดยการประเมิน จากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)     
  โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรอืโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียง 
  ระดับของความเส่ียง (DegreeofRisk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า 
  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) หมายถึง การพิจารณาเลือกวธิีการ               
ท่ีควรกระท าเพ่ือจดัการกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเส่ียง ซึง่ต้องพิจารณาโอกาส
ท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยเปรยีบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ 
และความคุ้มค่าในการบรหิารความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ความเส่ียง ซึง่ต้องพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยเปรยีบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ และความคุ้มค่าในการ
บรหิารความเส่ียงที่เหลืออยู่โดยวธิกีารท่ีใชใ้นปัจจุบัน คือ 

  1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง ( Risk Avoidance )คือการหลีกเล่ียงหรอืหยุดการกระท า
(Terminate)ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เชน่ งานส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรอืหยุดการท างานใน
ส่วนน้ัน และอาจใชก้าร Outsource แทน 

  2. การลดความเส่ียง ( Risk Reduction )คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรอืลดผลกระทบ หรอื
ลดท้ังสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุม(Control)ต่างๆเพ่ือป้องกัน หรอืค้นพบความเส่ียงอย่าง
เหมาะสมทันเวลา 
  3. การแบ่งความเส่ียง ( Risk Sharing )คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรอืลดผลกระทบ หรอื
ลดท้ังสองส่วน โดยการหาผู้รว่มรบัผิดชอบความเส่ียง เชน่ การท าประกันต่างๆ 

  4. การยอมรบัความเส่ียง ( Risk Acceptance ) คือการไม่ต้องท าส่ิงใดเพ่ิมเติมเน่ืองจาก   
มีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาสท่ี จะเกิดข้ึนน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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การบรหิารจดัการความเส่ียงตามมาตรฐานสากล 

  การบรหิารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO ท่ีมาของ COSO เร ิม่จากเหตุการณ์วกิฤต     
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิา ปี 1970 - 1977 สหรฐัอเมรกิาได้ประกาศกฎหมาย          
แนวปฎิบัติเก่ียวกับความไม่สุจรติในการให้สินบนชาวต่างชาติ (the 1977 Foreign Corrupt Practices 
Act-FCPA) ซึง่มีการก าหนดเร ือ่งการควบคุมภายใน ซึง่เป็นสาระส าคัญในประกาศดังกล่าว 
 
การบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) 

การบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)หมายถึง กระบวนการท่ีบุคลากร     
ท่ัวท้ังองค์กรได้มีส่วนรว่มในการคิด วเิคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรอืความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
รวมท้ังการระบุแนวทางในการจดัการกับความเส่ียงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรอืยอมรบัได้ เพ่ือชว่ย
ให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ตามกรอบวสัิยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 

  การผสมผสานและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร โดยการพิจารณาความเส่ียงท้ังหมด โดย
ครอบคลุมความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร ได้แก่ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร ์(Strategic)ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน (Operations)การรายงาน (Reporting)และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง (Compliance) ซึ่งความเส่ียงเหล่าน้ีอาจ ท าให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส 
รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเส่ียงอะไรท่ีอาจจะเกิดข้ึนบ้างและ       
หากเกิดข้ึนจรงิจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรยีมการบรหิารความเส่ียง 

การได้รบัการสนับสนุนและมีส่วนรว่ม โดยทุกคนในองค์กรต้ังแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บรหิารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนรว่มในการบรหิารความเส่ียง 
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กรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กร 
  กรอบการบรหิารความเส่ียงขององค์กร ท่ีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นแนวทางในการส่งเสรมิ  
การบรหิารความเส่ียงและเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นสากล คือ การบรหิารความเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณาการ 
Enterprise Risk Management–Integrated Framework ข อ ง Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) การบรหิารความเส่ียงองค์กร ตามหลักเกณฑ์ 
(COSO ERM) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ท่ีมีความเก่ียวข้องซึง่กันและกัน 
 
องค์ประกอบของการบรหิารความเส่ียง ERM (Enterprise Risk Management) 

องค์ประกอบท้ัง 8 องค์ประกอบ มีดังน้ี 

  1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในครอบคลุมถึง
แนวนโยบายโดยท่ัวไปของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีซึง่เป็นพ้ืนฐานของการมองความเส่ียงและการจดัการ
กับความเส่ียงโดยบุคลากรท้ังหมดในกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีรวมไปถึงปรชัญาการบรหิารความเส่ียง     
กับระดับความเส่ียงท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรยีอมรบัได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจรยิธรรมและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่าน้ัน 

  2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (ObjectiveSetting) วัตถุประสงค์ต้องมีอยู่ก่อนท่ีฝ่ายบรหิาร
จะสามารถระบุเหตุการณ์ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การบรหิารความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
ท าให้ม่ันใจว่าฝ่ายบรหิาร มีกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์อยู่พรอ้มแล้วและวัตถุประสงค์ท่ีเลือกจะเป็นส่ิง
สนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและสอดคล้องกับระดับความ
เส่ียงท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ียอมรบัได้ 

  3. การบ่งชี้ เหตุการณ์  (EventIdentification) เหตุการณ์ภายในและภายนอกท่ี มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีต้องได้รบัการระบุและการแยกแยะ    
ความเส่ียงกับโอกาส ออกจากกัน ส าหรบัโอกาสน้ัน ฝ่ายบรหิารจะน าไปพิจารณาในการก าหนดกลยุทธห์รอื   
ในกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ต่อไป 

  4. การประเมินความเส่ียง (RiskAssessment) จะต้องมีการวเิคราะห์ความเส่ียง พิจารณา
โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจว่าจะบรหิารความเส่ียงน้ันอย่างไร การประเมิน
ความเส่ียง จะประเมินท้ังความเส่ียงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(Residual risk) 
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  5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (RiskResponse) ฝ่ายบรหิารเลือกวธิกีารตอบสนองต่อ
ความเส่ียง ได้หลายวธิเีช่น หลีกเล่ียง ยอมรบั ลด หรอืหาผู้รว่มรบัความเส่ียง โดยการพัฒนากระบวนการ
บรหิารความเส่ียงให้มีความสอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีกองทุน ยอมรบัได้ (Riskappetite) และระดับ
ความเบี่ยงเบนจากระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได้(Risk tolerance) 

  6. กิจกรรมควบคุม (ControlActivities) จะต้องมีการก าหนดนโยบาย และข้ันตอนการ
ปฏิบัติไว้และน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามีการด าเนินการตามวธิกีารตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่าน้ันอย่างมีประสิทธผิล 

  7. สารสนเทศและการ ส่ื อสาร ( Information & Communication) ส ารสน เทศ             
ท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวข้องควรได้รบัการระบุจัดเก็บและน ามาส่ือสารในรูปแบบ และในเวลาท่ีก าหนด ช่วยให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีความรบัผิดชอบของของตนให้ลุล่วงไปได้ และการส่ือสารท่ีมีประสิทธผิล
ต้องท าให้ได้รบัรูกั้นในวงกว้างมีการส่ือสารสู่ระดับล่างระดับบนท่ัวท้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

  8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) การบรหิารความเส่ียงของกองทุน ต้องได้รบัการ
ติดตามประเมินผลและได้รบัการปรบัเปล่ียนตามความจ าเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระท าได้โดยการ
ดูแลอย่างต่อเน่ืองของฝ่ายบรหิารหรอืการประเมินแยกต่างหากหรอืท าท้ังสองวธิ ี
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กระบวนการบรหิารความเส่ียง 
 

  การบรหิารความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยส านักงานเลขานุการ   
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืส านักงานกองทุนพัฒนาบทบทสตร ี(ส่วนกลาง) 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การบรหิารความเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณาการ Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO ERM) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบดังต่อไปน้ี 
 
1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

  คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส าคัญในการก าหนดกรอบการบรหิารความเส่ียง 
และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบรหิารความเส่ียงของกองทุน ได้แก่ วัฒนธรรม
ขององค์กร นโยบายของผู้บรหิาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการท างานและระบบ
สารสนเทศ  
  ท้ังน้ี องค์ประกอบเหล่าน้ีได้มาจากการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิารและฝ่ายปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธใ์นการบรหิารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกัน      
ในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานย่อย ภายในองค์กรท่ีด าเนินกิจกรรม 
 
โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง 

  การบรหิารความเส่ียงถือได้ว่าเป็นกลไกท่ีส าคัญอย่างย่ิงในการผลักดันกระบวนการท างาน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ามยุทธศาสตรก์องทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและแนวทางในการบรหิารงานตามเป้าหมาย  
ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร(ีส่วนกลาง) จึงได้ก าหนดโครงสรา้ง 
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบรหิารความเส่ียงที่ชดัเจน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 

ภาพโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Organization) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประกอบด้วย 

  1. คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีท าหน้าท่ีก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเง ื่อนไขในการบรหิารความเส่ียง 
  2. ผู้บรหิารกองทุน ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเส่ียง และแต่งต้ังคณะท างานการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง 
  3. คณะท างานการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง มีอ านาจหน้าท่ีดังน้ี 
 1) ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท าแผนบรหิารความเส่ียงกองทุน 
 2) น าเสนอแผนบรหิารความเส่ียงกองทุน ต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรเีพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3) ประสานการด าเนินงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเส่ียงกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
  4. บุคลากรกองทุน ท าหน้าท่ีในศึกษาคู่มือการบรหิารความเส่ียง และแผนบรหิารความเส่ียง
กองทุน รวมถึงด าเนินการน านโยบายและวธิีปฏิบัติตามแผนไปสู่การท างานอย่างเครง่ครดั รวมไปถึง         
การถ่ายทอดความรูแ้ก่บุคลากรภายในกลุ่มงานอย่างต่อเน่ือง 
  โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงจะช่วยในการประเมิน ควบคุม และติดตามความเส่ียง     
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรในกองทุน ก าลังท าหน้าท่ีบรหิารความเส่ียง      
อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคัญของโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง คือการท่ีคณะกรรมการ
บรหิารและผู้บรหิารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนรว่มในการบรหิารความเส่ียงของกองทุนรว่มกัน 
 
นโยบายการบรหิารความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร  ี

  เพ่ือให้ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีระบบในการบรหิารความเส่ียง โดยการบรหิาร
ปัจจยัและการควบคุมกิจกรรม ท้ังกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีกองทุน   
จะเกิดความเสียหายหรอืขาดประสิทธภิาพ ให้ระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้อยู่
ในระดับท่ีกองทุนยอมรบัได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของกองทุน ตามยุทธศาสตรก์องทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
และเป็นการส่งเสรมิให้องค์กรมีระบบบรหิารจดัการท่ีดี(GoodGovernance) จงึก าหนดนโยบายการบรหิาร
ความเส่ียง ดังน้ี 
  1. การบรหิารความเส่ียงเป็นการด าเนินการท่ีส าคัญขององค์กร 
  2. การบูรณาการความเส่ียงไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันความเสียหายในด้านต่าง ๆ 
  3. ผู้บรหิารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนรว่มในกิจกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  4. การปฏิบัติในการบรหิารความเส่ียงให้ถือเป็นภารกิจท่ีต้องปฏิบัติตามปกติ 
  5. การติดตามและการประเมินผล การบรหิารความเส่ียงจะด าเนินการอย่างเหมาะสม
สม่าเสมอและต่อเน่ืองตามสถานการณ์และเวลา 
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเคร ือ่งมือสนับสนุนการบรหิารความเส่ียงให้สมบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์การบรหิารความเส่ียงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  1. เพ่ือให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสามารถลดมูลเหตุของโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง   
ท่ีจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธภิาพ 
  2. เพ่ือให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร ์ 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบให้จดัต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 
ข้ึนในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รบัจดัสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 100 ล้านบาท 
(หน่ึงรอ้ยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
ต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งท าให้การบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอียู่ในความรบัผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
และผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายใต้
พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 
 
พันธกิจ 
  1. จดัสรรเงนิทุนให้แก่สตรแีละองค์กรสตรสี าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็ง
และมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน 
  2. จัดสรรเงนิทุนในการพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและ           
มีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาสตรใีนชุมชน 
  3. บรหิารกองทุนให้มีความม่ันคง ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วสัิยทัศน์ 

 "เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรเีพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน" 
 
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

  1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึงแหล่งเงนิทุน
ส าหรบัการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได้ หรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ี
  2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสรมิบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่ายสตร ี     
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตร ีการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติของสตร ีน าไปสู่การสรา้ง
สวัสดิภาพ หรอืสวัสดิการเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองสตรแีละผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ในสังคม 
  3. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ี
การสรา้งภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู ้เพ่ือเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรแีละองค์กร
ของสตร ี
  4. เป็นแหล่งเงนิทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ี
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
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ประเภทเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีให้สมาชกิขอรบัการสนับสนุน 

  1. ประเภทเงนิทุนหมุนเวยีน (เงนิกู้) เงนิทุนหมุนเวยีน หมายความว่า เงนิทุนให้กู้แก่สมาชกิ
ตามโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ การสรา้งงาน สรา้งรายได้หรอื           
การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
  2. ประเภทเงนิอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) เงนิอุดหนุน หมายความว่า เงนิทุนตามโครงการท่ีได้รบั
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการส่งเสรมิบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่าย การส่งเสรมิ
สนับสนุนการจดักิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ีและการสนับสนุนโครงการท่ีแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตร ี
 
ประเด็นการพัฒนา 

  1. เสรมิสรา้งอาชพีและรายได้แก่สตร ี
  2. ส่งเสรมิสตรแีละเครอืข่ายในการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
  3. การเชือ่มโยงการบรหิารรว่มกับเครอืข่ายในพ้ืนท่ี 
  4. เสรมิสรา้งขีดความสามารถองค์กรบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีตามหลักธรรมาภิบาล 

  วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุน มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน            
มีวัตถุประสงค์ในการบรหิารความเส่ียงขององค์กรสอดคล้องกับวสัิยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงาน 
โดยมีความสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับองค์กร กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุ
เป้าประสงค์ และทราบขอบเขตรวมถึงสามารถวเิคราะห์ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได้ครบถ้วน 
 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ เกณฑ์การพิจารณา 
 ความสอดคล้อง 

กับประเด็นการพัฒนา 
ผู้ได้รบัผลกระทบ 

1. การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธภิาพกลุ่มอาชพีสตร ี
2. ส่งเสรมิชอ่งทางการตลาด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เสรมิสรา้ง
อาชพีและรายได้แก่สตร ี
 

สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประเภทบุคคล 
 

3. พัฒนาศักยภาพสตรแีละ
องค์กรสตร ี
4. พัฒนาศักยภาพเครอืข่าย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งสตรแีละ
องค์กรสตร ี
 

สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประเภทองค์กร ต่อเน่ืองไปถึงสตร ี

5. การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือ 
6. การส่งเสรมิคุณภาพชวีติสตร ี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การ
ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี

เครอืข่ายของสมาชกิกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรปีระเภทองค์กร
ต่อเน่ืองไปถึงสตร ี

7. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
การขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี
9. พัฒนาระบบในการบรหิาร
จดัการ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การ
เสรมิสรา้งขีดความสามารถองค์กร
ในการบรหิารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี 

บุคลากรของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
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3. การบ่งชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) 

  3.1 การทบทวนการด าเนินงาน (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทางและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ภารกิจ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีผ่านมา ทบทวน
นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย(Objective) ในการบรหิารความเส่ียงขององค์กร โดยการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา และพิจารณาว่าความเส่ียงใดท่ีสามารถบรหิารจดัการได้ 
มีระดับความเส่ียงลดลง หรอือยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ และความเส่ียงใดท่ียังมีอยู่จากการด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าว รวมถึงพิจารณาความเส่ียงท่ียังมีอยู่จากการประเมินผลการควบคุมภายใน กรณีท่ีมีความเส่ียง
หลงเหลืออยู่จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาและภายหลังจากการควบคุมภายใน ต้องน าความเส่ียงน้ันมาจดัการ
บรหิารความเส่ียงด้วยกระบวนการบรหิารความเส่ียงด้วยเชน่กัน 
  3.2 การระบุประเด็นความเส่ียง (Risk identification) ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ก าหนดประเภทของความเส่ียง การบรหิารความเส่ียงองค์กรน้ัน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบรหิาร
จดัการ และการก ากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบรหิารความเส่ียงอย่างมีประสิทธภิาพ 
จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรท้ังในเชงิประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงาน ซึง่ประเภทของ
ความเส่ียงแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ดังน้ี 
 3.2.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ก าหนดแผนกลยุทธ ์แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรอืไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวสัิยทัศน์ พันธะกิจ หรอืสถานะขององค์กร โดย
แหล่งท่ีมาของความเส่ียงด้านกลยุทธ ์สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
 3.2.1.1 ปั จ จั ย ค ว าม เ ส่ี ย งภ าย น อก  ไ ด้ แ ก่  ภ าวก าร ณ์ ก ารแ ข่ ง ขั น                   
การเปล่ียนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัย
ทางการเมือง 
 3.2.1.2 ปัจจยัความเส่ียงภายใน ได้แก่ ปัจจยัภายในท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้  
แต่สามารถส่งผลกระทบหรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธเ์พ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 
โครงสรา้งองค์กร กระบวนการ และวธิีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยี ส าหรบัการ
ให้บรกิาร เป็นต้น 
 3.2.2 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: OR) หรอื ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรอืเหตุการณ์ภายนอก 
 3.2.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk: FR) คือความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รบัไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้การจดัสรรไม่พอเพียง 
 3.2.4 ความเส่ียงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ หรอืกฎระเบียบ 
หรอืกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรอืเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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  การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรปีระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้มีการระบุประเภทของความเส่ียง จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วยปัจจยัเส่ียงจ านวน 9 ปัจจยั ดังน้ี 
 

ประเภทของความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์
(Strategic Risk : S) 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. การก าหนดยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน (Operation 
Risk : O) 

3. ระบบสารสนเทศ ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในองค์กรท่ีด าเนินงานเก่ียวข้อง
กับการเงนิ (สถาบันการเงนิ) 
4. ข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงาน ขาดความน่าเชือ่ถือ         
ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บรหิาร 
5. เจา้หน้าท่ีของกองทุน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควดิ - 19)  

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
(Financial Risk : F) 

6. การเบิกจา่ยงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน 
7. ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชกิกองทุนลดลง ส่งผลต่อรายได้ของ
กองทุน 

4. ความเส่ียงด้านกฎหมาย
และข้อก าหนดผูกพันองค์กร 
(Compliance Risk : C) 

8. สมาชกิกองทุน กระท าผิดสัญญา ไม่ส่งคืนเงนิงวดตามสัญญา 
9. เจา้หน้าท่ีของกองทุน กระท าผิดระเบียบฯ เกิดการทุจรติในหน้าท่ี 
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4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  หลังจากค้นหาและระบุความเส่ียงได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการวเิคราะห์ความเส่ียง     
เม่ือแต่ละส่วนงานพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธร์ะหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียง ในระดับใด
ในตารางระดับความเส่ียง ซึ่งจะท าให้แต่ละส่วนงานทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้อง
บรหิารจดัการก่อน 

  เพ่ือวัดระดับโอกาสหรอืความถ่ีท่ีจะเกิดความเส่ียง และวัดระดับผลกระทบของความเส่ียง
น้ัน ๆ โดยในข้ันตอนน้ีเป็นการน าเหตุการณ์ความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงท่ีมีการค้นพบหรอืระบุได้ มาท าการวัด
หรอืประเมินระดับความรุนแรง กับความถ่ี หรอืโอกาสท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเส่ียง 

  การประเมินระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจาก
โอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดปัจจัยเส่ียง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมิน
ระดับของความเส่ียง โดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีก าหนดไว้ท้ัง 2 ด้าน (Impact & Likelihood) ระบบเกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบ
คะแนน 1-5 
 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลกระทบ 
ของความเส่ียง 
(Impact) 

ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

โอกาสหรอื
ความเป็นไปได้
ท่ีจะเกิดข้ึน 

(Likelihood) 

ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก 
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เกณฑ์การประเมินระดับความเส่ียง 

  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนดนิยามของผลกระทบ (Impact) เพ่ือใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการประเมิน โดยพิจารณาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรงของผลกระทบ หากเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียงน้ัน ด้วยรูปแบบของผลกระทบ จ านวน 4 รูปแบบ ประกอบไปด้วย ผลกระทบด้านการ
ด าเนินงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสมาชิกผู้รบับรกิารและด้านการเงนิและทรพัย์สินโดย         
จดัระดับความรุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก แทนด้วย
ตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ดังน้ี 
 
1. ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ยกเลิกการด าเนินงาน 
4 สูง เล่ือนการด าเนินงาน 
3 ปานกลาง เปล่ียนแผนการด าเนินงาน 
2 ตา่ ปรบัปรุงแก้ไขรายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ตา่มาก มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่ใชส่าระส าคัญ 

 
2. ผลกระทบด้านการเงนิและทรพัย์สิน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มูลค่า มากกว่า 100 ล้านบาท ข้ึนไป 
4 สูง มูลค่า มากกว่า 10 ล้าน - 100 ล้านบาท 
3 ปานกลาง มูลค่า มากกว่า 1 ล้าน - 10 ล้านบาท 
2 ตา่ มูลค่า มากกว่า 2 แสน - 1 ล้านบาท  
1 ตา่มาก มูลค่า น้อยกว่า 2 แสนบาท 

 
3.ผลกระทบด้านการรบัรู ้
ระดับ ผลกระทบ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ประชาชน และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานรว่มกัน 
4 สูง เฉพาะสมาชกิของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3 ปานกลาง เฉพาะภายในกรมการพัฒนาชุมชน 
2 ตา่ เฉพาะภายในส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
1 ตา่มาก เฉพาะภายในกลุ่มงาน 

 
4. ผลกระทบด้านผู้รบับรกิาร 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ผู้รบับรกิารไม่พอใจ มีการรอ้งเรยีนและไม่กลับมาใชบ้รกิาร 
4 สูง ผู้รบับรกิารไม่พอใจและไม่กลับมาใชบ้รกิาร 
3 ปานกลาง ผู้รบับรกิารไม่พอใจและแสดงความคิดเห็นในเชงิลบ 
2 ตา่ ผู้รบับรกิารแสดงออกถึงความไม่พอใจ 
1 ตา่มาก ผู้รบับรกิารไม่เข้าใจข้ันตอนของการให้บรกิาร 
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  ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนดนิยามของ โอกาส (Likelihood) เพ่ือใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการประเมิน โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ สถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน หรอืการคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต ในชว่งระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยจดัระดับโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ เป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ 
 
ระดับ โอกาส เชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ 
5 สูงมาก มากกว่า 80 % เกิดข้ึนมากกว่า 1 ครัง้ใน 1 เดือน(เกือบทุกครัง้) 
4 สูง 61 – 80 % เกิดข้ึน 1 ครัง้ใน 3 เดือน(บ่อยครัง้) 
3 ปานกลาง 41 - 60 % เกิดข้ึน 1 ครัง้ใน 6 เดือน(บางครัง้) 
2 ตา่ 21 – 40 % เกิดข้ึน 1 ครัง้ใน 1 ปี(นาน ๆ ครัง้) 
1 ตา่มาก น้อยกว่า 20 % เกิดข้ึน 1 ครัง้ใน 5 ปี (อาจจะไม่เกิดข้ึน) 

 
ตารางการประเมิน ระดับคะแนนปัจจยัเส่ียง 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

โอกาสหรอืความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก 
 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk : S) 

ปัจจยัเส่ียง ผลกระทบ 
(Impact) 

โอกาส 
(Likelihood) 

ระดับ
คะแนน 

S1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

4 2 8 

S2. การก าหนดยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4 2 8 

 
ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) 

ปัจจยัเส่ียง ผลกระทบ 
(Impact) 

 

โอกาส 
(Likelihood) 

ระดับ 
คะแนน 

O1. ระบบสารสนเทศ ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในองค์กรท่ี
ด าเนินงานเก่ียวข้องกับการเงนิ (สถาบันการเงนิ) 

4 4 16 

O2. ข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงาน ขาดความ
น่าเชือ่ถือ ไม่เพียงพอต่อการติดสินใจของผู้บรหิาร 

4 4 16 

O3. เจา้หน้าท่ีของกองทุน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ - 19)  

5 4 20 
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ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk : F) 

ปัจจยัเส่ียง ผลกระทบ 
(Impact) 

 

โอกาส 
(Likelihood) 

ระดับ 
คะแนน 

F1. การเบิกจา่ยงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน 3 4 12 
F2. ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกกองทุนลดลง ส่งผลต่อ
รายได้ของกองทุน 

3 3 9 

 
ความเส่ียงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : C) 

ปัจจยัเส่ียง ผลกระทบ 
(Impact) 

 

โอกาส 
(Likelihood) 

ระดับ 
คะแนน 

C1. สมาชกิกองทุน กระท าผิดสัญญา ไม่ส่งคืนเงนิงวดตามสัญญา 3 3 9 
C2. เจ้าหน้าท่ีของกองทุน กระท าผิดระเบียบฯ เกิดการทุจรติใน
หน้าท่ี 

3 2 6 
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การจดัอันดับความเส่ียง 

  เม่ือได้ค่าระดับความเส่ียงแล้วน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของกองทุน เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม ในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงท่ีส าคัญ       
ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธร์ะหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีประเมินได้ตามตารางการวเิคราะห์ระดับของ    
ความเส่ียง (Degree of Risk) โดยจดัเรยีงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยสุด โดยเลือก
ความเส่ียงที่มีระดับคะแนนสูงมากและหรอืสูง มาจดัท าแผนการบรหิาร/จดัการความเส่ียงในข้ันตอนต่อไป 
 
แผนภาพความเส่ียงองค์กร (Risk Profile) 
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ตารางแสดงระดับความเส่ียง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ 
 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

ระดับ 
คะแนน 

นิยาม 
ความเส่ียง 

แถบสี ความหมาย 

5 20-25 
 

สูงมาก 
(E) 

(Extreme) 

แดง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรบัได้ จ าเป็นต้องเรง่จดัการความเส่ียง
ให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรบัได้ทันที 

4 15-19 สูง 
(H) 

(High) 

ส้ม ระดับท่ีไม่สามารถยอมรบัได้ โดยต้องจดัการความเส่ียง
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรบัได้ต่อไป 

3 10-14 ปานกลาง 
(M) 

(Medium) 

เหลือง ระดับท่ีพอยอมรบัได้ ต้องใชค้วามพยายามท่ีจะลดความเส่ียง
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรบัได้ต่อไป 

2 5-9 น้อย 
(L) 

(Low) 

เขียว
เข้ม 

ระดับท่ีพอยอมรบัได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยัง ระดับท่ียอมรบัไม่ได้ 

1 1-4 น้อยท่ีสุด 
(L) 

(Least) 

เขียว
อ่อน 

ระดับท่ียอมรบัได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียงไม่ต้องมีการ
จดัการเพ่ิมเติม 
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ตารางแสดงการจดัล าดับความส าคัญของความเส่ียง 
 

ปัจจยัเส่ียง ผลกระทบ 
(Impact) 

โอกาส 
(Likelihood) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

O3.เจ้าหน้าท่ีของกองทุน ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (โควดิ - 19)  

5 4 20 5 สูงมาก 
(E) 
(Extreme) 

O1. ระบบสารสนเทศ ไม่เหมาะสมในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ใน อง ค์ ก ร ท่ี ด า เ นิ น งาน
เก่ียวข้องกับการเงนิ (สถาบันการเงนิ) 

4 4 16 4 สูง (H) 
(High) 

O2. ข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานผล
การด าเนินงาน ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่
เพียงพอต่อการติดสินใจของผู้บรหิาร 

4 4 16 4 สูง (H) 
(High) 

F1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไป
ตามแผน 

3 4 12 3 ปานกลาง 
(M) 
(Medium) 

F2. ความสามารถในการช าระหน้ีของ
สมาชกิกองทุนลดลง ส่งผลต่อรายได้ของ
กองทุน 

3 3 9 2 น้อย 
(L) 
(Low) 

C1. สมาชกิกองทุน กระท าผิดสัญญา ไม่
ส่งคืนเงนิงวดตามสัญญา 

3 3 9 2 น้อย 
(L) 
(Low) 

S1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4 2 8 2 น้อย (L) 
(Low) 

S2. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
ไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4 2 8 2 น้อย (L) 
(Low) 

C2. เจ้าหน้าท่ีของกองทุน กระท าผิด
ระเบียบฯ เกิดการทุจรติในหน้าท่ี 

3 2 6 2 น้อย (L) 
(Low) 
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5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 

  ทางเลือกในการจัดการตอบสนองความเส่ียง มีหลายวธิีและสามารถปรบัเปล่ียนหรอื       
น ามาผสมผสาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับมติของคณะกรรมการบรหิาร คณะท างานท่ีได้
แต่งต้ังข้ึนหรอืผู้ท่ีมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น้ัน ๆ ที่จะน าเสนอข้อมูลให้กับผู้บรหิาร
องค์กรเพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีแนวทางในการตอบสนองความเส่ียง ดังน้ี 

  1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)คือการหลีกเล่ียงหรอืหยุดการกระท า
(Terminate)ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น งานส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรอืหยุดการท างาน      
ในส่วนน้ัน และอาจใชก้าร Outsource แทน 
  2. การลดความเส่ียง (Risk Reduction)คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรอืลดผลกระทบ หรอื
ลดท้ังสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุม(Control)ต่างๆเพ่ือป้องกัน หรอืค้นพบความเส่ียงอย่าง
เหมาะสมทันเวลา 
  3. การแบ่งความเส่ียง (Risk Sharing)คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรอืลดผลกระทบ หรอื    
ลดท้ังสองส่วน โดยการหาผู้รว่มรบัผิดชอบความเส่ียง เชน่ การท าประกันต่างๆ 
  4. การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance) คือการไม่ต้องท าส่ิงใดเพ่ิมเติมเน่ืองจาก     
มีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาสท่ี จะเกิดข้ึนน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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ตารางก าหนดวธิกีารตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

ปัจจยัเส่ียง นิยาม 
ความเส่ียง 

ความหมาย ก าหนดวธิกีาร การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

O3.เจา้หน้าท่ีของ
กองทุน ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เน่ืองจาก
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควดิ - 19)  

สูงมาก 
(E) 
(Extreme) 

ระดับท่ีไม่สามารถ
ยอมรบัได้
จ าเป็นต้องเรง่
จดัการความเส่ียง
ให้อยู่ใน ระดับท่ี
ยอมรบัได้ทันที 

การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (Risk 
Avoidance ) 

การหลีกเล่ียงหรอืหยุดการ
กระท า(Terminate) ที่
ก่อให้เกิดความเส่ียง เชน่ งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจ
หลีกเล่ียงหรอืหยุดการท างาน
ในส่วนน้ัน และอาจใชก้าร 
Outsource แทน 

O1. ระบบสารสนเทศ 
ไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรท่ี
ด าเนินงานเก่ียวข้องกับ
การเงนิ (สถาบัน
การเงนิ) 

สูง (H) 
(High) 

ระดับท่ีไม่สามารถ
ยอมรบัได้ โดยต้อง
จดัการความเส่ียง
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับ
ท่ียอมรบัได้ต่อไป 

การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (Risk 
Avoidance) 

การหลีกเล่ียงหรอืหยุดการ
กระท า(Terminate)ที่
ก่อให้เกิดความเส่ียง เชน่ งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจ
หลีกเล่ียงหรอืหยุดการท างาน
ในส่วนน้ัน และอาจใชก้าร 
Outsource แทน 

O2. ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและรายงาน
ผลการด าเนินงาน ขาด
ความน่าเชือ่ถือ ไม่
เพียงพอต่อการติดสิน
ใจของผู้บรหิาร 

สูง (H) 
(High) 

ระดับท่ีไม่สามารถ
ยอมรบัได้ โดยต้อง
จดัการความเส่ียง
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับ
ท่ียอมรบัได้ต่อไป 

การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (Risk 
Avoidance) 

การหลีกเล่ียงหรอืหยุดการ
กระท า(Terminate)ที่
ก่อให้เกิดความเส่ียง เชน่ งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจ
หลีกเล่ียงหรอืหยุดการท างาน
ในส่วนน้ัน และอาจใชก้าร 
Outsource แทน 

F1. การเบิกจา่ย
งบประมาณ ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ปานกลาง 
(M) 
(Medium) 

ระดับท่ีพอยอมรบั
ได้ต้องใชค้วาม
พยายามท่ีจะลด
ความเส่ียงเพ่ือให้
อยู่ใน ระดับท่ี
ยอมรบัได้ต่อไป 

การลดความเส่ียง 
(Risk 
Reduction) 

การลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน 
โดยการจดัให้มีระบบการ
ควบคุม (Control) ต่างๆเพ่ือ
ป้องกัน หรอืค้นพบความเส่ียง
อยา่งเหมาะสมทันเวลา 

F2. ความสามารถใน
การช าระหน้ีของ
สมาชกิกองทุนลดลง 
ส่งผลต่อรายได้ของ
กองทุน 

ปานกลาง 
(M) 
(Medium) 

ระดับท่ีพอยอมรบั
ได้ต้องใชค้วาม
พยายามท่ีจะลด
ความเส่ียงเพ่ือให้
อยู่ใน ระดับท่ี
ยอมรบัได้ต่อไป 

การลดความเส่ียง 
(Risk 
Reduction) 

การลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน 
โดยการจดัให้มีระบบการ
ควบคุม (Control) ต่างๆเพ่ือ
ป้องกัน หรอืค้นพบความเส่ียง
อยา่งเหมาะสมทันเวลา 

C1. สมาชกิกองทุน 
กระท าผิดสัญญา ไม่
ส่งคืนเงนิงวดตาม
สัญญา 

ปานกลาง 
(M) 
(Medium) 

ระดับท่ีพอยอมรบั
ได้ต้องใชค้วาม
พยายามท่ีจะลด
ความเส่ียงเพ่ือให้
อยู่ใน ระดับท่ี
ยอมรบัได้ต่อไป 

การลดความเส่ียง 
(Risk 
Reduction) 

การลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน 
โดยการจดัให้มีระบบการ
ควบคุม (Control) ต่างๆเพ่ือ
ป้องกัน หรอืค้นพบความเส่ียง
อยา่งเหมาะสมทันเวลา 
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ปัจจยัเส่ียง นิยาม 
ความเส่ียง 

ความหมาย ก าหนดวธิกีาร การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

S1. แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

น้อย (L) 
(Low) 

ระดับท่ีพอยอมรบั
ได้แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความเส่ียง
เคล่ือนย้ายไปยัง 
ระดับท่ียอมรบัไม่ได้ 

การแบ่งความ
เส่ียง (Risk 
Sharing) 

การลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน 
โดยการหาผู้รว่มรบัผิดชอบ
ความเส่ียง 

S2. การก าหนด
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์
ไม่ได้แก้ไขปัญหาและ
ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

น้อย (L) 
(Low) 

ระดับท่ีพอยอมรบั
ได้แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความเส่ียง
เคล่ือนย้ายไปยัง 
ระดับท่ียอมรบัไม่ได้ 

การยอมรบัความ
เส่ียง (Risk 
Acceptance) 

การไมต้่องท าส่ิงใดเพ่ิมเติม
เน่ืองจากมีความเห็นว่าความ
เส่ียงมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อย 
และผลกระทบจากการเกิดก็
น้อยด้วย 

C2. เจา้หน้าท่ีของ
กองทุน กระท าผิด
ระเบียบฯ เกิดการ
ทุจรติในหน้าท่ี 

น้อย (L) 
(Low) 

ระดับท่ีพอยอมรบั
ได้แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความเส่ียง
เคล่ือนย้ายไปยัง 
ระดับท่ียอมรบัไม่ได้ 

การแบ่งความ
เส่ียง (Risk 
Sharing) 

การลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน 
โดยการหาผู้รว่มรบัผิดชอบ
ความเส่ียง 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

  เป็นการก าหนดแผนการบรหิารความเส่ียง หรอืมาตรการในการตอบสนองต่อความเส่ียง    
ซึ่งก่อนการก าหนดมาตรการในการตอบสนองต่อความเส่ียงใด ๆ จะต้องมีการพิจารณามาตรการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่เดิม แล้วจึงก าหนดกิจกรรม/มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า      
จะสามารถบรหิารจดัการความเส่ียงหรอืปัจจยัเส่ียงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
  วธิีการจัดการความเส่ียงของแต่ละห น่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่ กับ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานน้ัน ๆ เชน่ บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้
หลายความเส่ียง หรอืบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวธิรีว่มกันเพ่ือควบคุมความเส่ียงส าคัญ     
เพียงเร ือ่งเดียว เป็นต้น 
  ดังน้ัน เม่ือหน่วยงานทราบความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่จากการประเมินความเส่ียงแล้ว           
ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จา่ยของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก 
  1. พิจารณาว่าจะยอมรบัความเส่ียง หรอืจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรบัได้ ซึง่ผู้บรหิารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเส่ียงที่หน่วยงานยอมรบัได้ 
  2. พิจารณาเปรยีบเทียบค่าใชจ้า่ยหรอืต้นทุน (Cost) ในการจดัการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รบัจากประสิทธภิาพของมาตรการดังกล่าวว่า คุ้มค่าหรอืไม่ 
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7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

  สารสนเทศและการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทาง 
คู่มือการบรหิารความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีรวมถึงแผนปฏิบัติการบรหิารความเส่ียง จะต้อง        
ถูกส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสรา้งความรบัรู ้ความเข้าใจ และการมีส่วนรว่ม รวมถึงจะช่วยให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีความรบัผิดชอบของตนเองให้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ การส่ือสารท่ีมีประสิทธภิาพน้ัน 
จะต้องสรา้งการรบัรูใ้นวงกว้าง มีการส่ือสารสู่ท่ัวท้ังองค์กร ซึ่งคู่มือบรหิารความเส่ียงกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ประจ าปีบัญช ี2564 ได้ถูกด าเนินการส่ือสารผ่านหลากหลายชอ่งทาง ดังต่อไปน้ี 

  1. การเผยแพรเ่ป็นเอกสารสรา้งการรบัรูแ้ละความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าท่ีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีเชน่ ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด 
76 จังหวัด และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กรุงเทพมหานคร เพ่ือการมีส่วนรว่ม 
  2. การเสนอต่อผู้บรหิาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละ  
คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
  3. เผ ย แ พ ร่ ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ก อ ง ทุ น พั ฒ น าบ ท บ าท ส ต ร  ี ไ ด้ ท่ี เว็ ป ไซ ต์ 
http://womenfund.in.th/ 
  4. เผ ยแพ ร่ผ่ าน  Facebook กองทุ น พัฒ นาบทบ าทสตร  ีเพ่ื อ ส ร้างค วาม รับ รู ้                  
แก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจ 
  5. เผยแพรผ่่าน Application Line ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพ่ือความสะดวกและ
ง่ายต่อการรบัทราบข้อมูล สรา้งการรบัรูแ้ละการตระหนักถึงกระบวนการท างานอย่างมีระบบให้แก่เจา้หน้าท่ี
ของกองทุน 

http://womenfund.in.th/


30 
 
 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

  การบรหิารความเส่ียงขององค์กร จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลตามระยะเวลา     
ท่ีก าหนด และมีการปรบัเปล่ียนตามความจ าเป็น ในส่วนของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง โดยมีกลุ่มงานผู้รบัผิดชอบจัดท ารายงานการบรหิารความเส่ียง 
รายงานผลการด าเนินงาน ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ีด าเนินการไปแล้ วว่าสามารถบรรลุผล                 
ตามวัตถุประสงค์ของการบรหิารความเส่ียงหรอืไม่ หรอืสามารถจดัการกับปัจจยัเส่ียงน้ันได้หรอืไม่ 

  ในส่วนของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง สามารถด าเนินงานได้
ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

  1. การประเมินผล/การสอบทานเป็นระยะว่าวธิีการตอบสนองต่อความเส่ียงใด                   
มีประสิทธภิาพหรอืวธิกีารตอบสนองต่อความเส่ียงใดควรได้รบัการปรบัเปล่ียน หรอืต้องจัดท ามาตรการ /  
การควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือรายงานผลการประเมินให้ผู้บรหิารทราบ 
  2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียงประจ าปี เสนอต่อผู้บรหิาร
เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการบรหิารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธผิล สามารถควบคุมความ
เส่ียงหรอืลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                   
มีนโยบายให้มีการทบทวนแผนบรหิารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการทบทวนประสิทธภิาพของ      
แนวทางการบรหิารความเส่ียงในทุกข้ันตอน ให้มีการปรบัปรุงและพัฒนาแผนงานในการบรหิารความเส่ียง    
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พิจารณาได้จากการประเมินว่าการบรหิารความเส่ียงขององค์กรน้ัน
มีองค์ประกอบท้ัง 8 ครบถ้วนหรอืไม่ และองค์ประกอบเหล่าน้ันท างานได้อย่างมีประสิทธผิลหรอืไม่ ดังน้ัน
องค์ประกอบดังกล่าวจงึเป็นเง ื่อนไขส าคัญของการมีประสิทธผิลของการบรหิารความเส่ียงขององค์กรเชน่กัน 
ซึ่งองค์ประกอบท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด และความเส่ียงจะต้อง
ได้รบัการบรหิารจดัการให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงที่องค์กรยอมรบัได้ 

  ส าหรบัในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบรหิารความเส่ียงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา        
ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็หรอืไม่ได้ด าเนินการมาบรหิารความเส่ียงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น        
หากพบว่ายังมีความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผน            
การปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีก็ให้น าปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ัน ไประบุการควบคุมในแผนบรหิาร
ความเส่ียง.ในการทบทวนแผนการบรหิารความเส่ียงในปีต่อไป 
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แผนการบรหิารความเส่ียงองค์กร  
(Enterprise Risk Management) 
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แผนการบรหิารความเส่ียงองค์กร(Enterprise Risk Management) 
ประจ าปีบัญช ี2564 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
 

ตารางการก าหนดกิจกรรม/แผนการบรหิารความเส่ียง 
 
ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

O3. เจา้หน้าที่
ของกองทนุ ไม่
สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
เนื่องจากติด
เชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (โค
วดิ - 19) 

5x4 
= 20 

5 สูงมาก 
(E) 
(Extreme) 
ระดับทีไ่ม่
สามารถ
ยอมรบัได้
จ าเป็นต้อง
เรง่จดัการ
ความเส่ียง
ให้อยูใ่น 
ระดับที่
ยอมรบัได้
ทันท ี

การหลีกเลี่ยง
ความเส่ียง 
(Risk 
Avoidance ) 
การหลีกเลี่ยง
หรอืหยุดการ
กระท า 
(Terminate) 
ทีก่่อให้เกิด
ความเส่ียง เชน่ 
งานส่วนใดที่
องค์กรไม่ถนัด 
อาจหลีกเลี่ยง
หรอืหยุดการ
ท างานในส่วน
น้ัน และอาจใช้
การ Outsource 
แทน 

ด าเนินการหลีกเลี่ยงกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความเส่ียง โดยใชก้ระบวนการ
ควบคุมภายใน ด้วยวธิีการก าหนดภารกิจที่สามารถมอบหมายให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังของส่วนราชการ 
(Work From Home) ให้ได้สัดส่วนมากที่สุดของจ านวนบุคลากรทั้งหมดใน
สังกัด 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 
 
 
 
 
 

O1. ระบบ
สารสนเทศ ไม่
เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน
ในองค์กรที่
ด าเนินงาน
เก่ียวข้องกับ
การเงนิ 
(สถาบัน
การเงนิ) 

4x4 
= 16 

4 สูง (H) 
(High) 
ระดับทีไ่ม่
สามารถ
ยอมรบัได้ 
โดยต้อง
จดัการ
ความเส่ียง
เพื่อให้อยู่
ใน ระดับที่
ยอมรบัได้
ต่อไป 

การหลีกเลี่ยง
ความเส่ียง 
(Risk 
Avoidance) 
การหลีกเลี่ยง
หรอืหยุดการ
กระท า 
(Terminate) 
ทีก่่อให้เกิด
ความเส่ียง เชน่ 
งานส่วนใดที่
องค์กรไม่ถนัด 
อาจหลีกเลี่ยง
หรอืหยุดการ
ท างานในส่วน
น้ัน และอาจใช้
การ 
Outsource 
แทน 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการหยุดการกระท ากิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความเส่ียง โดยพิจารณา
งานในส่วนใดทีก่องทนุ ไม่ถนัด อาจหยุดการท างานในส่วนนั้น และใชก้าร 
Outsource แทน โดยด าเนินโครงการปรบัปรุงคุณภาพรายงานการ
เงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรด้ีวยการจ้างที่ปรกึษา ที่เป็นผู้มีความ
เชีย่วชาญในแนวปฏิบัติในการบรกิารทางการเงนิและเป็นบรษัิทที่เชือ่ถือ
ได้  

กลุ่มนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

O2. ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ขาดความ
น่าเชือ่ถือ ไม่
เพียงพอต่อ
การติดสินใจ
ของผู้บรหิาร 

4x4 
= 16 

4 สูง (H) 
(High) 
ระดับทีไ่ม่
สามารถ
ยอมรบัได้ 
โดยต้อง
จดัการ
ความเส่ียง
เพื่อให้อยู่
ใน ระดับที่
ยอมรบัได้
ต่อไป 

การหลีกเลี่ยง
ความเส่ียง 
(Risk 
Avoidance) 
การหลีกเลี่ยง
หรอืหยุดการ
กระท า 
(Terminate) 
ทีก่่อให้เกิด
ความเส่ียง เชน่ 
งานส่วนใดที่
องค์กรไม่ถนัด 
อาจหลีกเลี่ยง
หรอืหยุดการ
ท างานในส่วน
น้ัน และอาจใช้
การ 
Outsource 
แทน 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการพิจารณางานในส่วน ที่กองทุนไม่ถนัด โดยหลีกเลี่ยงการ
ท างานในส่วนน้ัน และใชก้าร Outsource แทน ด้วยการจา้งที่ปรกึษา ให้
มาด าเนินการส ารวจและค้นหาปัญหาจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากใน
ปัจจุบันกระบวนการท างานดังกล่าว จัดท าผ่านระบบมือและรายงานใน
รูปแบบของเอกสารกระดาษ ซึง่ท าให้เกิดความล่าชา้และผิดพลาดได้ง่าย 
โดยให้ผู้มีความเชีย่วชาญ ด าเนินการจัดท าระบบเชือ่มต่อกระบวนการ
ท างานทั้งกระบวนการ ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท างบประมาณ
ประจ าปี วางกระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณ การควบคุมและการ
ติดตามการเบิกจา่ย การคืนงบประมาณ และรวมถึงการรายงานเพื่อให้
ผู้บรหิารใชใ้นการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
และกลุ่ม 
อ านวยการ 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านการเงนิ 
(Financial 
Risk : F) 

F1. การ
เบิกจา่ย
งบประมาณ ไม่
เป็นไปตาม
แผน 

3x4 
= 12 

3 ปานกลาง 
(M) 
(Medium) 
ระดับทีพ่อ
ยอมรบัได้ 
ต้องใช้
ความ
พยายามที่
จะลดความ
เส่ียงเพื่อให้
อยูใ่น ระดับ
ทีย่อมรบัได้
ต่อไป 

การลดความ
เส่ียง (Risk 
Reduction) 
การลดโอกาสที่
จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอื
ลดทัง้สองส่วน 
โดยการจดัให้มี
ระบบการ
ควบคุม 
(Control) ต่าง 
ๆ เพื่อป้องกัน 
หรอืค้นพบ
ความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม
ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลดผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน โดย
เร ิม่จากการถอดบทเรยีนการท างานของแต่ละจงัหวัด เพื่อหาแนวทางใน
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีที่ประสบความส าเรจ็และมี
ประสิทธภิาพ แล้วการจดัให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันความ
เส่ียงอยา่งเหมาะสมและทันเวลา เชน่ 
1. การจดัสรรเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีนให้กับจงัหวัด ให้พิจารณา
ตามศักยภาพของจังหวัดการบรหิารจัดการหนี้ และควรจะสัมพันธ์กับ
ความต้องการของสมาชกิ 
2. ก าหนดแนวทางการใชเ้งนิอุดหนุนให้ชัดเจน เน้นการพัฒนาทักษะใน
การส่งเสรมิอาชพีเพื่อไปต่อยอดในการใชเ้งนิทนุหมุนเวยีน 
3. เพิ่มมาตรการการคืนเงนิของจังหวัด (เงนิอุดหนุน/เงนิทุนหมุนเวยีน) 
ที่ใช้จ่ายไม่ทันตามก าหนด ให้คืนเงนิในไตรมาสที่ 3 และจัดสรรให้กับ
จงัหวัดทีแ่จง้ความประสงค์ของบเพิม่เติม 
4. เรง่รดัการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการจัดประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นประจ า
อยา่งต่อเนื่อง 
 

กลุ่มนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านการเงนิ 
(Financial 
Risk : F) 

F2. 
ความสามารถ
ในการช าระหนี้
ของสมาชกิ
กองทุนลดลง 
ส่งผลต่อ
รายได้ของ
กองทุน 

3x3 
= 9 

2 น้อย 
(L) 
(Low) 
ระดับทีพ่อ
ยอมรบัได้ 
ต้องใช้
ความ
พยายามที่
จะลดความ
เส่ียงเพื่อให้
อยูใ่น ระดับ
ทีย่อมรบัได้
ต่อไป 

การลดความ
เส่ียง (Risk 
Reduction) 
การลดโอกาสที่
จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอื
ลดทัง้สองส่วน 
โดยการจดัให้มี
ระบบการ
ควบคุม 
(Control) ต่าง 
ๆ เพื่อป้องกัน 
หรอืค้นพบ
ความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม
ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการลดโอกาสที่จะเกิดและลดผลกระทบทั้งสองส่วน โดยการถอด
บทเรยีนการท างานของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติโครงกาและการบรหิารจัดการหนี้ โดย
การจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรอืค้นพบความเส่ียง
อย่างเหมาะสมทันเวลาเชน่การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
สมาชิกกองทุน กิจกรรมการดูแลกันเองของสมาชิกในกลุ่มจัดประชุม
สมาชกิกองทุน ประจ าเดือน เพื่อให้สมาชกิกองทุนได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรูร้ว่มกัน จดัท ากองทุนสวัสดิการ ส่งเสรมิให้สมาชกิกองทุนรูจ้กัการ
ออมเงนิเพิ่มความสามารถในการช าระหนี้กองทุนและเนื่องจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรเีป็นกองทุนที่ด าเนินการโดยไม่แสวงหาผลก าไรจงึได้
ด าเนินการใช้ความพยายามที่จะลดความเส่ียงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่
ยอมรบัได้ ดังนี้ 
1. โดยใช้มาตรการชั่วคราวพักช าระหนี้ ให้แก่สมาชิกกองทุน (ลูกหนี้
กองทุน) กรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-
19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาและชว่ยเหลือสมาชกิกองทุน (ลูกหนี้กองทุน) ที่
ได้รบัผลกระทบ 
2. การลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทนุ 
3. การพิจารณาทบทวนจัดสรรงบเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีนจาก
รฐับาลเพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพ
กองทุนและ
กลุ่มกฎหมาย 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง
ด้านกฎหมาย
และ
ข้อก าหนด
ผูกพันองค์กร
(Complianc
e Risk : C) 

C1. สมาชกิ
กองทุน กระท า
ผิดสัญญา ไม่
ส่งคืนเงนิงวด
ตามสัญญา 

3x3 
= 9 

2 น้อย 
(L) 
(Low) 
ระดับทีพ่อ
ยอมรบัได้ 
ต้องใช้
ความ
พยายามที่
จะลดความ
เส่ียงเพื่อให้
อยูใ่น ระดับ
ทีย่อมรบัได้
ต่อไป 

การลดความ
เส่ียง (Risk 
Reduction) 
การลดโอกาสที่
จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอื
ลดทัง้สองส่วน 
โดยการจดัให้มี
ระบบการ
ควบคุม 
(Control) ต่าง 
ๆ เพื่อป้องกัน 
หรอืค้นพบ
ความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม
ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการลดโอกาสที่จะเกิด โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันความเส่ียงอยา่งเหมาะสมทันเวลาเพื่อทีจ่ะลดความเส่ียงให้อยู่
ในระดับทีย่อมรบัได้ เชน่ 
1.  มีหนังสือส่ังการพรอ้มทะเบียนลูกหนี้ที่จะหมดอายุความถึงจังหวัด เพื่อ
เป็นการเรง่รดัติดตามหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและป้องกัน
มิให้หนี้ขาดอายุความ หรอืมิให้มีหนี้เสียหรอืหนี้สูญ 
2. กรณีสัญญากู้ยืมเงนิที่จะขาดอายุความด าเนินคดีให้ด าเนินการบรหิาร
จดัการหนี้โดยการรบัสภาพหนี้หรอืให้ลูกหนี้ด าเนินการช าระหนี้บางส่วน
หากลูกหนี้ เพิกเฉยหรอืไม่สามารถติดต่อได้ให้ด าเนินการฟ้องรอ้ง
ด าเนินคดีโดยด่วนหนี้ค้างช าระที่ใกล้จะขาดอายุความต้องส่งเร ือ่งให้
พนักงานอัยการเพื่อด าเนินคดีก่อนครบอายุความไม่น้อยกว่า 3 เดือน
เพื่อป้องกันความเสียหายทีจ่ะเกิดขึน้ 
3. กรณีหนี้ทีข่าดอายุความให้ใชว้ธิเีจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์
และกลุ่ม
กฎหมาย 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านกลยุทธ ์
(Strategic 
Risk : S) 

S1. แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

4x2 
= 8 

2 น้อย (L) 
(Low) 
ระดับทีพ่อ
ยอมรบัได้ 
แต่ต้องมี
การควบคุม
เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความ
เส่ียง
เคลื่อนยา้ย
ไปยัง ระดับ
ทีย่อมรบั
ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยอมรบั
ความเส่ียง 
(Risk 
Acceptance) 
การไม่ต้องท า
สิง่ใดเพิม่เติม
เนื่องจากมี
ความเห็นว่า
ความเส่ียงมี
โอกาสที ่จะ
เกิดขึน้น้อย 
และผลกระทบ
จากการเกิดก็
น้อยด้วย 
 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา2019 (โค
วดิ-19) ทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น การยอมรบักับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอน โดยกองทุนมีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถ
ปรบัเปลี่ยนแผนงาน/โครงการทีไ่ม่สามารถบรหิารจดัการลดความเส่ียงได้ 
ก็ให้ยกเลิกการจดักิจกรรม เชน่ 
1. เพิม่มาตรการการคืนเงนิของจงัหวัด (เงนิอุดหนุน/เงนิทนุหมุนเวยีน) ที่
ใช้จ่ายไม่ทันตามก าหนด ให้คืนเงนิในไตรมาสที่ 3 และจัดสรรให้กับ
จงัหวัดทีแ่จง้ความประสงค์ของบเพิม่เติม 
2. ลดขนาดของกลุ่มเป้าหมายลงได้ และไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ก็ให้ด าเนินการต่อโดยลดจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมก าหนด
มาตรการในการเว้นระยะห่างของผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
3. ปรบัเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมได้ ก็ให้ใชร้ะบบสารสนเทศเข้า
มาชว่ย เชน่ การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลนห์รอืใชก้ารประชุมเวยีน 
โดยการจัดส่งเอกสารให้ผู้ เข้ารว่มประชุมพิจารณาแทน การเข้ารว่ม
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง 
ด้านกลยุทธ ์
(Strategic 
Risk : S) 

S2. การ
ก าหนด
ยุทธศาสตร/์
กลยุทธ ์ไม่ได้
แก้ไขปัญหา
และไม่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

4x2 
= 8 

2 น้อย (L) 
(Low) 
ระดับทีพ่อ
ยอมรบัได้ 
แต่ต้องมี
การควบคุม
เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความ
เส่ียง
เคลื่อนยา้ย
ไปยัง ระดับ
ทีย่อมรบั
ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งความ
เส่ียง (Risk 
Sharing) 
การลดโอกาสที่
จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอื
ลดทัง้สองส่วน 
โดยการหาผู้
รว่มรบัผิดชอบ
ความเส่ียง 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โค
วดิ-19) ผู้บรหิารกองทุน มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยสามารถที่จะ
ปรบัเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ได้ตลอดเวลา เมื่อโครงการใดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรอืไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้จรงิ ก็
สามารถที่จะปรบัเปลี่ยนแนวทางในการท างานได้ จงึได้ด าเนินการจดัให้มี
หรอืทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวโดยข้าราชการและบุคลากร
ส านักงานกองทุน (ส่วนกลาง)และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน
กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่เป็นวทิยากรที่มีความรูค้วามสารมารถในการ
จดัท าแผนและชว่ยตรวจทานความถูกต้อง  แล้วจดัส่งรา่งแผน ไปให้แก่
ส่วนภูมิภาครว่มทบทวนรา่งแผน เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ มีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนมีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดต้ังรวมถึงพันธกิจ
ของทนุหมุนเวยีน 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ประเภทของ
ความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง ระดับ
คะแนน 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

นิยาม 
ความเส่ียง 

ก าหนดวธิกีาร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การบรหิารความเส่ียง 

ผู้รบัผิดชอบ
หลัก 

ระยะเวลา 

ความเส่ียง
ด้านกฎหมาย
และ
ข้อก าหนด
ผูกพันองค์กร
(Complianc
e Risk : C) 

C2. เจา้หน้าที่
ของกองทนุ 
กระท าผิด
ระเบียบฯ เกิด
การทจุรติใน
หน้าที่ 

3x2 
= 6 

2 น้อย (L) 
(Low) 
ระดับทีพ่อ
ยอมรบัได้ 
แต่ต้องมี
การควบคุม
เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความ
เส่ียง
เคลื่อนยา้ย
ไปยัง ระดับ
ทีย่อมรบั
ไม่ได้ 

การแบ่งความ
เส่ียง (Risk 
Sharing) 
การลดโอกาสที่
จะเกิดหรอืลด
ผลกระทบ หรอื
ลดทัง้สองส่วน 
โดยการหาผู้
รว่มรบัผิดชอบ
ความเส่ียง 

ด าเนินการลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลดผลกระทบ หรอืลดทั้งสองส่วน โดย
การหาผู้รว่มรบัผิดชอบความเส่ียงเชน่ 
1. จดัท าระบบการบรหิารจดัการหนี้ ให้มีประสิทธภิาพ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและป้องกันการผิดพลาด ให้กับเจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดย
การวางระบบการบรหิารจัดการหนี้ การอนุมัติโครงการให้มีการท างานใน
ลักษณะแบบเรยีลไทม์เพื่อให้สามารถเรยีกดูรายงานและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้เจา้หน้าที่ทุกจังหวัดมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เชน่ การเรยีกรบัเอกสารในการท า
สัญญา การค านวณดอกเบี้ยผิดนัด และล าดับการตัดช าระหนี้ 
3. กรณีลูกหนี้เพิกเฉยหรอืไม่สามารถติดต่อได้ให้ด าเนินการฟ้องรอ้ง
ด าเนินคดีโดยด่วน 
4. หนี้ค้างช าระที่ใกล้จะขาดอายุความต้องส่งเร ือ่งให้พนักงานอัยการเพื่อ
ด าเนินคดีก่อนครบอายุความไม่น้อยกว่า 3 เดือนเพื่อป้องกันความ
เสียหายทีจ่ะเกิดขึน้ 
5. ป้องกันการกระท าความผิดทางอาญา จะใช้วธิิประสานให้ค าปรกึษา
ผ่านทุกช่องทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและจะลงพื้นที่เพื่อให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเมื่อสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควดิ 19) คลี่คลาย 

กลุ่มกฎหมาย ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
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ภาคผนวก 
 

การประเมินความคุ้มค่า cost – Benefit 

  เน่ืองด้วยงบประมาณและทรพัยากรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
ผู้บรหิารองค์กรจงึจ าเป็นต้องหามาตรฐานในการประเมินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเปรยีบเทียบทางเลือกและ
จดัล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการ โดยต้องตัดสินใจเลือกว่าจะจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรน้ัน ๆ 
อย่างไร ซึง่เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าท่ีเหมาะสมคือ Cost Benefit Analysis 

  Cost Benefit Analysis เป็นเทคนิคส าหรบัการค้นหาต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคม    
ท่ีคิดค่าออกมาเป็นตัวเงนิ (Monetary social cost and benefit) ของโครงการลงทุนในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึงท่ีก าหนดให้  
  การประเมินความคุ้มค่า cost – Benefit ด าเนินการโดยการคัดเลือกวธิีการจัดการ        
ต่อความเส่ียงท่ีมีอยู่ ซึ่งจะต้องมีการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost) และผลประโยชน์ (Benefit) ของแต่ละ
แนวทาง เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวธิีการ ตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีอยู่ โดย                 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกวธิกีารตอบสนองต่อความเส่ียงที่มีอยู่ข้อมูลท่ีต้องใช้ 
 
การประยุกต์ใชแ้นวคิด Cost Benefit Analysis ประกอบด้วยข้ันตอนท่ีส าคัญ ดังน้ี 

  ข้ันท่ี 1 ค านวณผลประโยชน์ทางสังคมจากการด าเนินโครงการ 
             ประโยชน์ทางสังคมในท่ีน้ี หมายถึง 
             1) ประโยชน์ท่ีมองเห็นได้ เป็นประโยชน์ทางตรง 
             2) ประโยชน์ท่ีมองไม่เห็น เป็นประโยชน์ทางอ้อม หรอืประโยชน์ท่ีตกอยู่กับ
ประชาชนท่ีอยู่นอกเหนือเป้าหมาย 

  ข้ันท่ี 2 การค านวณต้นทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยประกอบด้วยต้นทุนท่ีมองเห็นได้หรอื
ต้นทุนทางตรง และต้นทุนท่ีมองไม่เห็น หรอืต้นทุนทางอ้อมด้วย 
  โครงการด าเนินการในข้ันท่ี 1 และ ข้ันท่ี 2 น้ีเป็นข้ันตอนส าคัญและต้องมีความม่ันใจว่า
สามารถรวบรวมและค านวณท้ังประโยชน์ทางสังคมและต้นทุนทางสังคมได้ครบถ้วน 

  ข้ันท่ี 3 การค านวณด้วย Sensitivity Analysis 
            เป็นการประเมินความไหวตัวของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรอืผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ว่า
ผลลัพธท่ี์อาจจะเกิดข้ึนได้มีอะไรบ้าง และมีขนาดของความไม่แน่นอน ในการวัดหามูลค่าท่ีแท้จรงิของต้นทุน
และผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในระดับความแม่นย าของการค านวณในข้ันท่ี 1 – 2 

  ข้ันท่ี 4 การคิดลดโดยค านึงถึงมูลค่าทางการเงนิของประโยชน์ท่ีคิดลดตามเวลาในอนาคต 
            เป็นการพิจารณาการลดลงของมูลค่าของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีสะสมตามเวลา 
ซึง่แม้ว่าจะคิดเป็นตัวเงนิเท่ากันก็ตาม แต่เม่ือคิดลดด้วยเวลาแล้ว ตีค่ากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีมูลค่า
ลดลงแตกต่างกัน โดยใชห้ลักความจรงิว่าทุกคนย่อมต้องการได้รบัประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าจะได้รบัใน
อนาคต  มูลค่าของผลประโยชน์ในอนาคตจะลดลงไปเร ือ่ย ๆ หากระยะเวลาย่ิงนานออกไปมาก จะท าให้เกิด
การคิดลดมูลค่าในอนาคต 
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  ข้ันท่ี 5 การเปรยีบเทียบประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับต้นทุน 
            เป็นการระบุว่าหลังจากน าเอาต้นทุนไปหักออกจากผลประโยชน์แล้ว อัตรา
ผลตอบแทนทางสังคมสุทธมีิค่าเป็นบวก หรอื มีค่าเป็นลบ หากมีค่าของผลตอบแทนทางสังคมเป็นบวก        
ก็ถือว่าโครงการท่ีประเมินมีความคุ้มค่า 

  ข้ันท่ี 6 การเปรยีบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนระหว่างโครงการ 
            ในการพิจารณาอาจจะมีโครงการท่ีสามารถเลือกด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุผล
ประโยชน์ทางสังคมท่ีใกล้เคียงกัน ในกรณีเช่นน้ีผู้ท่ีจะพิจารณาเลือกโครงการท่ีมีต้นทุนต่ากว่า หรอื              
มีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีแสดงว่าคุ้มค่ามากที่สุด 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ควรจะได้รบัการพิจารณา

จดัสรรงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่คาดว่าจะให้สวัสดิการทางสังคม

สุทธสูิงที่สุด
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อย่ างไรก็ตาม  การใช้ เทคนิค  Cost Benefit Analysis ไม่ ใช่ว่ า ใช้ ไ ด้ ดี ใน ทุกกรณี              
และมีข้อจ ากัดท่ีผู้ประเมินโครงการจะให้ความระมัดระวังอยู่หลายประการด้วยกัน บางโครงการอาจจะ         
มีปัญหาในการก าหนดมูลค่าของต้นทุนและผลประโยชน์ ต้นทุนบางประเภทอาจจะง่ายในการระบุมูลค่า             
เป็นตัวเงนิ เช่น ต้นทุนของการด าเนินโครงการ แต่ถ้าเป็นต้นทุนประเภทอ่ืนอาจจะระบุรายได้ยากข้ึน                    
เชน่ กรณีของต้นทุนท่ีเป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ย่ิงกว่าน้ันต้นทุนบางอย่างยังอาจจะเปล่ียนแปลงไป
เม่ือระยะเวลาเปล่ียนแปลงไปจนยากที่จะระบุออกมาเป็นตัวเงนิท่ีแน่นอน 

 

ต้นทุนท่ีจา่ย
โดย

ผู้ด าเนินการ

ต้นทุนที่จา่ย
โดยประชาชน

นอกกลุ่มเป้าหมาย

ต้นทุนทาง
สังคม

ประโยชน์ทีเ่กิด
กับผู้ด าเนินการ

หรอื
กลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ที่เกิด
กับประชาชน

นอกกลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ทาง
สังคม
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การประเมินความคุ้มค่า cost – Benefit 

 
ปัจจยัเส่ียง แนวทางการบรหิารความเส่ียง ต้นทุน/

ผลประโยชน์ 
O3.เจา้หน้าท่ีของ
กองทุน ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
เน่ืองจากติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (โค
วดิ - 19)  

ก าหนดภารกิจท่ีสามารถมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ (Work From 
Home) ให้ได้สัดส่วนมากท่ีสุดของจ านวนบุคลากรท้ังหมดใน
สังกัด 

ต้นทุนสูง ประโยชน์
เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
ประชาชนนอก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

O1. ระบบสารสนเทศ 
ไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร
ท่ีด าเนินงาน
เก่ียวข้องกับการเงนิ 
(สถาบันการเงนิ) 

ปรบัปรุงคุณภาพรายงานการเงนิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ด้วยการจา้งท่ีปรกึษา ท่ีเป็นผู้มีความเชีย่วชาญในแนวปฏิบัติใน
การบรกิารทางการเงนิ 

ต้นทุนสูง ประโยชน์
เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

O2. ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ขาดความ
น่าเชือ่ถือ ไม่
เพียงพอต่อการติด
สินใจของผู้บรหิาร 
 

ให้ ผู้ มีความเชี่ยวชาญด าเนินการจัดท าระบบเชื่อม ต่อ
กระบวนการท างานท้ังกระบวนการ ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี วางกระบวนการบรหิารจัดการ
งบประมาณ การควบคุมและการติดตามการเบิกจ่าย การคืน
งบประมาณ และรวมถึงการรายงานเพ่ือให้ผู้บรหิารใช้ในการ
ตัดสินใจ 

ต้นทุนสูง ประโยชน์
เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

F1. การเบิกจา่ย
งบประมาณ ไม่
เป็นไปตามแผน 

จัดสรรเงนิอุดหนุนและเงนิทุนหมุนเวยีนตามศักยภาพของ
จงัหวัด และก าหนดแนวทางการใชเ้งนิอุดหนุนให้ชดัเจน เน้น
การพัฒนาทักษะในการส่งเสรมิอาชีพเพ่ือไปต่อยอดในการใช้
เงนิทุนหมุนเวยีนและคืนเงนิของจงัหวัด (เงนิอุดหนุน/เงนิทุน
หมุนเวยีน) ที่ใชจ้า่ยไม่ทันตามก าหนด ไปจดัสรรให้กับจงัหวัดท่ี
แจ้งความประสงค์ของบเพ่ิมเติมและเร่งร ัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 

ต้นทุนต่า 
ประโยชน์เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนนอก
กลุ่มเป้าหมาย 

F2. ความสามารถใน
การช าระหน้ีของ
สมาชกิกองทุนลดลง 
ส่งผลต่อรายได้ของ
กองทุน 

รายได้จากการประกอบอาชีพ เป็นความเส่ียงท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมขององค์กร ซึง่อาจมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ
หรอืวนิาศภัยต่าง ๆ และสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ทวคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึน
สถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยกองทุนยอมรบั
กับความเส่ียงที่ส่งผลต่อรายได้ของกองทุน 
 
 

ต้นทุนต่า 
ประโยชน์เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนนอก
กลุ่มเป้าหมาย 
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ปัจจยัเส่ียง แนวทางการบรหิารความเส่ียง ต้นทุน/
ผลประโยชน์ 

C1. สมาชกิกองทุน 
กระท าผิดสัญญา ไม่
ส่งคืนเงนิงวดตาม
สัญญา 

ส่ ง เส ร มิ ให้ สม าชิก กอง ทุ น รู ้จั ก ก ารออม เง นิ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ความสามารถในการช าระหน้ีกองทุน และใชม้าตรการชัว่คราว
พักช าระหน้ีให้แก่สมาชกิกองทุน (ลูกหน้ีกองทุน) กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) เพ่ือเป็น
การแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกกองทุน (ลูกหน้ีกองทุน) ท่ี
ได้รบัผลกระทบและลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้และอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดกองทุน และช่วยเหลือสมาชิกกองทุน ด้วยการบรหิาร
จัดการหน้ีโดยการรบัสภาพหน้ีหรอืให้ลูกหน้ีด าเนินการช าระ
หน้ีบางส่วน เพ่ือป้องกันมิให้หน้ีขาดอายุความ หรอืมิให้มีหน้ี
เสียหรอืหน้ีสูญ 

ต้นทุนสูง ประโยชน์
เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

S1. แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ยอมรบักับสถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดย
กองทุนมีความยืดหยุ่นในการท างานสามารถปรบัเปล่ียน
แผนงาน/โครงการท่ีไม่สามารถบรหิารจดัการลดความเส่ียงได้ 
ก็ให้ยกเลิกหรอืเล่ือนการจัดกิจกรรมหรอืปรบัเปล่ียนรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การ
ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ 

ต้นทุนต่า 
ประโยชน์เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

S2. การก าหนด
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์
ไม่ได้แก้ไขปัญหา
และไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บรหิารกองทุน มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยสามารถท่ีจะ
ปรบัเปล่ียนแผนงาน/โครงการ ได้ตลอดเวลา เม่ือโครงการใด
ไม่สามารถด าเนินการได้ หรอืไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้จรงิ ก็สามารถท่ีจะปรบัเปล่ียนแนวทางในการ
ท างานได้ 

ต้นทุนต่า 
ประโยชน์เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนนอก
กลุ่มเป้าหมาย 

C2. เจา้หน้าท่ีของ
กองทุน กระท าผิด
ระเบียบฯ เกิดการ
ทุจรติในหน้าท่ี 

จดัท าระบบการบรหิารจดัการหน้ี ให้มีประสิทธภิาพ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและป้องกันการผิดพลาด ให้กับเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชว้ธิปิระสานให้ค าปรกึษาผ่านทุกชอ่งทาง เพ่ือ
ชว่ยแก้ไขปัญหาและลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือ 

ต้นทุนต่า 
ประโยชน์เกิดกับ
ผู้ด าเนินการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ท้ังน้ี กระบวนการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยการน าแนวคิด cost - Benefit 

Analysis มาใช้ในการวเิคราะห์แต่ละทางเลือกในการตัดสินใจด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของภาครฐั มีวัตถุประสงค์ในการจดัต้ังเพ่ือเป็นแหล่งเงนิทุน
หมุนเวยีนดอกเบี้ยตา่ในการสรา้งโอกาส ส่งเสรมิบทบาท พัฒนาศักยภาพ สรา้งความเข็มแข็งทางด้านสังคม
ให้แก่สตรแีละองค์กรของสตร ีการประเมินความคุ้มค่าทางเลือกในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใดจงึไม่ควรท่ีจะประเมินผลในเชิงตัวเลข เป็นผลก าไรหรอืการขาดทุนได้โดยตรง จ าเป็นต้องพิจารณา  
ถึงผลท่ีตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นประโยชน์ท่ีมองเห็นได้หรอืประโยชน์   
ท่ีมองไม่เห็น เป็นประโยชน์ทางตรงหรอืเป็นประโยชน์ทางอ้อมหรอืประโยชน์ท่ีตกอยู่กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและอาจส่งผลต่อประชาชนท่ีอยู่นอกเหนือเป้าหมายได้เชน่กัน 
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ทีป่รกึษา 
 

นางทรงลักษณ์  วรภัย  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
นางสาวสุวรรณา รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางพัชรนิทร ์ พาน ามา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
นายวรีะพล ปักค าไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
นายธรีะพล คู่คิด  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
 
คณะผู้จดัท า 

กลุ่มอ านวยการ   ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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