คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และ

แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วามจำเป็ น ถื อ ว่ า เป็ น บทบาทสำคั ญ ซึ่ ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใช้แนวทางของ COSO ERM Framework เป็นกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักสากล ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การ (Enterprise Risk
Management : ERM) และการระบุความเสี่ยงแบ่งตามประเภทที่กระทรวงการคลังระบุไว้ ทั้ง ๔ ด้าน
สำหรับ การบริ ห ารความเสี่ ย งหลั กในด้านต่าง ๆ นั้ น กองทุ นส่ งเสริมการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
เฉลิ มพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้มีการปรับปรุงการให้ มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้ น เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ
กรมการศาสนา และมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานในองค์การ
มีวิธีการในการประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิ มพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงจั ดให้ มีคู่มือการบริห ารความเสี่ ยงขึ้น เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนิน การ
สำหรับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต่อไป
กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ความเป็นมา
กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ เสนอเรื่อ งขอจั ด ตั้ งกองทุ น ส่ งเสริม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน
๔ ตำบล และสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา
๒. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้า
ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
๔. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา
ในการสถาปนาจั ด ตั้งกองทุ น เผยแผ่ พระธรรมในพระพุ ท ธศาสนาตามพระราชประสงค์ เฉลิ ม พระเกี ยรติ
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
๕. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๕

ยุทธศาสตร์
๑. การส่งเสริมและพั ฒ นาศักยภาพการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคี
เครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ให้เป็นภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม
“การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล”
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)
ในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก
ส่งเสริมและพัฒ นาการเผยแผ่พระพุท ธศาสนาตามพระราชปณิธ านและพระราชประสงค์ ฯ
เฉลิมพระเกียรติองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิต สื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๖

ส่วนที่ ๒
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ บทนำ
ในปัจจุบันทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) การดำเนินงานหรือ
การบริหารโครงการต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยความเสี่ยง
จะส่งผลกระทบในเชิงลบ และโอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร
ดังนั้ น การบริ ห ารความเสี่ ยง (Enterprise Risk Management : ERM) จึ งมี ค วามสำคัญ เป็ น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือ/กระบวนการที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร เพื่อช่วยป้องกัน รักษา และ
ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ
ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงให้ ความสำคัญต่อ
การบริหารความเสี่ยง โดยได้ใช้แนวทาง COSO ERM Framework ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักสากล ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

๒.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร

๒.๓ นิยามและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง
❖ ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง โอกาสหรือเหตุ การณ์ ที่ มีค วามไม่แ น่ น อน ซึ่ งมีโอกาสที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบ จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) ของ
เหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ
❖ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอน การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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แท้ จ ริ ง เพื่ อ จะได้ วิ เคราะห์ แ ละกำหนดกลยุ ท ธ์ /มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร
๑. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโน้มที่
จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส หรือเพื่อลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง
ปัจจัยภายนอก เช่น
- ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) เช่น การเกิดน้ำท่วม ไฟไหม้
แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด ที่ทำความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน
- ภาวะเศรษฐกิ จ (Economic Environment) เช่ น ภาวะเงิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด อั ต รา
ดอกเบี้ ย อั ตราแลกเปลี่ ย น สกุ ล เงิน และเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การเคลื่ อนไหวของราคา แหล่ งเงิน ทุ น
ภาวการณ์แข่งขัน
- ภาวะการเมือง (Political Environment) คือ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับการประกาศใช้
กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ที่เปิดหรือจำกัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
- สั ง คม (Social Environment) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
ประชากร
การย้ายแหล่งที่อยู่โครงสร้างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย
- เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Technological Environment) คือ เหตุก ารณ์ ที่ เกี่ ยวกั บ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อี-คอมเมิร์ส ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร
การลดโครงสร้างต้นทุน หรือความต้องการด้านเทคโนโลยี
๒. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น
- โครงสร้า งพื้น ฐาน (Infrastructure) คือ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุ น
เพื่อขยายหรือรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- พนักงาน (Personnel) คือ เหตุก ารณ์ที่เกี่ย วกับ อุบัติเหตุ การทุจ ริต การหมดอายุ
สัญญาจ้างการสูญเสียพนักงานสำคัญที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง และการหยุดผลิต
- กระบวนการ (Process) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านสำคั ญ
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในกระบวนการ การส่งมอบสินค้า การควบคุมที่ไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อ
ความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่พอใจของลูกค้า การเสียส่วนแบ่งการตลาด และการเสียชื่อเสียง
- เทคโนโลยี (Technology) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายใน
องค์กร ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริตการเลือกระบบที่จะใช้การพัฒนา
และบำรุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง
❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง
❖ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่ห รือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง
❖ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนแรง/ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์หรือความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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๒.๔ ประเภทความเสี่ยงขององค์กร
ป ระเภ ท ข อ งค ว าม เสี่ ย งต าม ห ลั ก ข อ ง COSO (Committee of Sponsoring of the
Treadway Commission) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จำแนกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์
แผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk : F) คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C หรือ Event
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่
มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๒.๕ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
๑. ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร
๒. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
๓. นำกลยุทธ์องค์กรไปดำเนินการในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
๔. ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญได้ทันเวลา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ส่วนที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
๑. การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ งองค์ ก รแบบบู รณาการโดยมี ก ารจั ดการอย่างเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง โดยการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสียงและสนับสนุน
ให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่ วถึง ตลอดจนการจัดระบบ
การรายงานการบริหารความเสียงให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๕. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๑๐

๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการศาสนา
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๗ คน)
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม (๑๒ คน)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานกรรมการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งานบริหารและกฎหมาย

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

โครงสร้างการบริหารงาน
การรายงานควบคุมภายใน
การรายงานความเสี่ยง
การติดต่อสื่อสาร

หมายเหตุ :

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก ไม่มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ที่ดำเนินงานด้านความเสี่ยง) อยู่ในกองทุนฯ จึงมอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของต้นสังกัด (กรมการศาสนา) ดำเนินการในส่วนนี้

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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๓.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านบริหาร
ความเสี่ยง กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
o

กลุ่มตรวจสอบภายใน
มีบ ทบาทหน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการกำกับดูแลและติด ตาม การบริห ารความเสี่ยงอย่า ง
เป็นอิสระ ดังนี้
๑. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒. สอบทานการดำเนิ นงานของกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ
o

กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
• งานบริหารและกฎหมาย มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานเลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
๒. งานตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริห ารเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านการบริหารความเสี่ยง
๓. งานนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ในการจัดทำแผน/ติดตาม/ประมวลผล และ
ประชาสัมพัน ธ์/รายงาน/แจ้งเวีย นข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๔. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
o

•

งานนโยบายและแผน มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ

•

งานการเงินและบัญชี มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนบริหารความเสีย่ งของกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๑๒

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)
การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

การควบคุมภายใน
(internal control)

การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing)

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดี คือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัด
กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย คุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย
๑) การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงจะถูกนำมาใช้ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์จนถึง
การดำเนินงานทุกขั้นตอน
๒) การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้
ว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น
๓) การตรวจสอบภายใน คือ งานที่กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการกำกับดูแลที่ดีต่างๆ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
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หน้า ๑๓

ส่วนที่ ๔
กระบวนการ/ขั้นตอนบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๓
ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการก่อนจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๒. ขั้นการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๓. ขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ : การเตรียมการก่อนจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
ศึ ก ษาเงื่อ นไขและข้ อ มู ล ในการจั ด ทำระบบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยผู้ บ ริ ห ารและผู้ รับ ผิ ด ชอบ
งานกองทุนฯ ทุกคนต้องรับทราบนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกรมการศาสนา ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีการชี้แจงถึง
เหตุผลและทำความเข้าใจร่วมกันกับ ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ ก่อนที่จะมีการดำเนินงานบริหารความเสี่ย งของ
กองทุนฯ อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ ๒ : การจัดทำระบบบริหารความเสีย่ ง
จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา โดยใช้ ก ระบวนการในการบริ ห ารความเสี่ ย งตามตามมาตรฐาน COSO : ERM (Enterprise Risk
Management) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร มีองค์ประกอบทั้งหมด ๘
ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) การกำหนดเป้าหมายหรือกำหนด
วัตถุป ระสงค์การบริห ารความเสี่ ยง (Objective Setting) การระบุเหตุการณ์ ที่เสี่ ยง (Event Identification
หรือ Risk Identification) การประเมิน ความเสี่ ยง (Risk Assessment) วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง
(Risk Response) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง
(Information and Communication) และการเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO
ประเภทของความเสี่ยง

องค์ประกอบการบริหาร
ความเสีย่ งตามหลัก COSO

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและวินัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์การมี
ผลต่อวิธีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
วิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง
๒. การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective Setting) องค์ ก ารต้ อ งกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่
แน่น อนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การ ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร
กระบวนการ เทคโนโลยี
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงช่วยให้องค์การทราบว่า
เหตุการณ์ความเสี่ย งหรือความไม่แ น่น อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างไร
โดยการวิเคราะห์ใน ๒ ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ที่ประเมินได้ให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ
การลด และการกระจายความเสี่ยง
๖. กิจ กรรมเพื่ อการควบคุม (Control Activities) เป็ นนโยบายและกระบวนการที่ จะช่ว ยให้
แน่ใจว่า วิธีจัดการความเสี่ยงที่กำหนดในขั้นตอนก่อนหน้านั้น ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่า งถูกต้อง องค์ก ารต้อ ง
กำหนดกิจกรรมควบคุมนั้ นอย่างทั่ว ถึงทั้งองค์การทุกระดับชั้นและทุกงาน (All Functions)
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๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) ต้องมีการระบุถึงสารสนเทศ
ที่จะเป็นทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์การ และมีระบบสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์การ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยัง ครอบคลุมถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมี
ความสำคัญและจำเป็นในทุกระดับชั้นขององค์การ เนื่องจากเราต้องใช้สารสนเทศในการระบุ ประเมิน และ
กำหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใช้ในด้านอื่นๆ เพื่ อดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบ
ครบวงจร และมีการปรับแก้ตามความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจทำได้โดย
๘.๑ การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไป (Ongoing Monitoring Activities)
๘.๒ การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluations)
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึง ต้องมีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการ ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร
๘. ติดตามผล
และเฝ้าระวัง

๒. การกาหนด
เป้าหมาย

๗. ข้อมูลและ
การสื่อสาร

๓. การระบุ
ความเสี่ยง

๖. กิจกรรม
บริหารความเสี่ยง

๔. การประเมิน
ความเสี่ยง
๕. วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
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๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment)
การกำหนดสภาพแวดล้อมภาย ในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Policy) ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีการกำหนดสายการรายงาน การมอบอำนาจรวมทั้งให้มีการกำหนด
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจน
การกำหนดมาตรฐานด้านบุคลากร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และกฎระเบียบต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยง

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง จำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงที่แน่ชัดก่อน โดยคำนึงถึงหลักการ “SMART” ดังนี้
Specific : มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
Measurable : สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
Attainable : สามารถทำให้บรรลุผลได้
Relevant : มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง
Timely : มีการกำหนดเวลาในการทำ
การกำหนดวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามพันธกิจ
ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสถานะปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทำให้พันธกิจของหน่วยงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๓) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุความเสี่ยงเป็นการระบุว่า มีความเสี่ยงใดบ้างที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ หรือความเสี่ยงใดบ้าง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกล่าวมีแหล่งที่มาทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงตามแนว COSO ERM Framework มี ๔ ลักษณะดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้แก่
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์
แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สถานการณ์ผิดปกติหรือภัยพิบัติ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมือง
๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผล
กระทบหรือเป็ นอุปสรรคต่อการดำเนิ นการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ เป็นต้น
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๒. ความเสี่ย งด้ า นการดำเนิ น งาน (Operational Risk : O) เป็ นความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกั บ
ประเด็นในการปฏิบัติงานประจำวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกุลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น
- ความเสี่ยงจากการปฏิบัติง าน ได้แก่ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ไม่เหมาะสม
กับลักษณะงาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยงจากการมอบอำนาจ การกระจายอำนาจภายในองค์กรอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้ แต่ก็อาจสร้างปัญหาในการทำงานได้เช่นกัน หากสายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน
ภาวะผู้นำของการรับมอบอำนาจ หรือเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออำนาจที่ได้รับ
- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาต่อการดำเนิ นการขององค์กร
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การปลดระวางเครื่องมือและโปรแกรมเก่า การจัดการฐานข้อมูล
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงประเภทบัญชี การรับ - จ่ายเงินค่าจำหน่ายยาง
การทุจริต การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการเงิน
อาจเกดผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
๔. ความเสี่ ยงด้ านกฎระเบี ยบหรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง (Compliance Risk : C หรื อ Event
Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติงาน การ
ปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับข้อมูล รวมถึ งประเด็นทางด้านกฎระเบียบ
อื่นๆ
การระบุ ความเสี่ย งจะกำหนดตามวัตถุประสงค์ห รือเป้าหมายในแต่ล ะข้อที่มีส าเหตุมาจากทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งจำแนกประเภทของความเสี่ยงตามรูปแบบ S-O-F-C ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมการศาสนา

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง เป็ นกระบวนการหลังจากทำการระบุความเสี่ยงแล้ ว เพื่อนำไปวิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น (Impact)
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยการดำเนินการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๑) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๒) การจัดลำดับความเสี่ยง
๓) การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
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การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (Risk Rating Scale)
ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ย งของแต่ล ะหน่วยงาน ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่คณะทำงานด้านบริห ารความเสี่ ยง
ดำเนินการร่วมกันทั้งองค์กร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒ มิติ คือ โอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง
(Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ

โอกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (Likelihood) ดู ได้ จ ากความถี่ ข องการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่
ก่อให้เกิดความสูญเสีย โดยอาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาส
ที่จ ะเกิ ดขึ้ น ได้ อย่ างไรก็ต าม การประเมิ น ความสู ญ เสี ยที่ ไม่ ได้ เกิ ดขึ้ น บ่ อยนั ก ในอดี ต
อาจเป็ น เรื่ อ งยาก ดั งนั้ น จึ งไม่ ค วรใช้ ข้ อ มู ล ในอดี ต อ้ า งอิ งเพี ย งอย่ างเดี ย ว แต่ ค วรใช้
การวิเคราะห์ ปั จ จั ยเสี่ ย งขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงภายใต้สถานการณ์ ที่
เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอื่นๆ หรือ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งอื่ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
สมเหตุสมผลมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact) ดู ได้จากความรุ น แรง หรือขนาดของความเสี ย หายเมื่ อ
เหตุการณ์เกิดขึ้น การประเมินความรุนแรงของการสูญเสียเป็นการคาดการณ์มูลค่าของ
ความสูญเสียเมื่อเกิดภัยขึ้น โดยอาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น
มูลค่าความสูญเสียในอดี ต ขนาดของความสูญเสียที่องค์กรสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้
เกิดการหยุดชะงัก
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความ
เสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงส่ง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก
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การจัดลำดับความเสี่ยง
เมื่อทำการกำหนดเกณฑ์ ป ระเมิ นความเสี่ ยงจากการวิเคราะห์ โอกาสเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้านแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการจัดลำดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงโดยการใช้ตารางการจัดลำดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Ranking) ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี เป้าหมายตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของ
แต่ล ะรายการความเสี่ย ง แล้ วนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความต้องการในการจัดการความเสี่ยง
เพื่อที่จะประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
❖ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องดำเนินการแก้ไขทันที
❖ ความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องได้รับความสนใจจากผู้บริหารและ
ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
❖ ความเสี่ยงปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ที่พอยอมรับได้ ต้องมีการระบุความ
รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ และต้องมีการจัดการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการเคลื่อนย้ายไปยัง ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไม่ได้
❖ ความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับที่ยอมรับได้ สามารถจัดการได้โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ
โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
เมื่อทำการจัดลำดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่เพื่อหาความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ซึ่งความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ดังกล่าวจะ
เป็นจุดเริ่มตนของการกำหนดความเสี่ยงในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สาเหตุที่ต้องประเมินมาตรการควบคุมี่ทีมี
อยู่ ก็เพื่อให้ทราบว่าระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ที่มี
อยู่หรือไม่ โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้
ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงตามธรรมชาติที่ยังไม่ได้กระทำการใดๆ (Inherent Risk) – มาตรการควบคุม

การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระทำได้โดยการเพิ่มระดับมาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
จากสมการข้ า งต้ น ทำให้ อ งค์ ก รสามารถกำหนดระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk Score) และระดั บ การควบคุ ม
(Control Score) ได้อย่างเหมาะสม
เมื่อมีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปั จจัยเสี่ยงที่พิจารณาแล้ วว่าสามารถ
ดำเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ได้ ก็สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการนั้นๆ ต่อไป
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่มีอยู่ มาตรการการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ

การควบคุมภายใน
(กิจกรรมควบคุม)

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

การควบคุมภายใน
(กิจกรรมควบคุม)
การบริหารความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม)

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

จากขั้นตอนดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้
(๑) ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ระบุลงในแบบฟอร์มที่ ๑ ระบุความเสี่ยง
โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับโอกาส
ระดับ ๑ แทบไม่เกิดขึ้น
ระดับ ๒ ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ระดับ ๓ เกิดขึ้นได้ยาก
ระดับ ๔ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ระดับ ๕ เกิดอย่างแน่นอน
ระดับความรุนแรง ระดับ ๑ ไม่รุนแรง
ระดับ ๒ รุนแรงเล็กน้อย
ระดับ ๓ รุนแรงปานกลาง
ระดับ ๔ รุนแรงมาก
ระดับ ๕ รุนแรงมากที่สุด

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๒๑

(๒) หลั ง จากวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งโดยการพิ จ ารณาโอกาส /ความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Consequence หรือ Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว นำผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
ระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔
ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้
ผลโอกาส (A) X ผลกระทบ (B) = ระดับความเสี่ยง (A X B)
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
(Medium)
ระดับความเสี่ยงสูง (High)
ระดับความเสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

คะแนนระดับความเสี่ยง
ความหมาย
น้อยกว่า
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
หรือ = ๓ คะแนน
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
๔-๙ คะแนน
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับที่รับไม่ได้
๑๐-๑๖ คะแนน
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้
๑๗-๒๕ คะแนน
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

(๓) จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของแต่ละด้าน
ลงในแบบฟอร์มที่ ๒ การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) และการจัดลำดับความเสี่ ยงจะเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความเสี่ยงทั้งหมด โดยเรียงลำดับตามระดับของโอกาส x ผลกระทบในปัจจุบัน และระดับความเสี่ยงที่
คาดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้
(๔) นำผลคะแนนการจัดลำดับความสำคัญมาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) แสดงระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็น ถึงระดับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง โดยแกนตั้ง คือ ระดับผลกระทบ ส่วนแกนนอนคือ ระดับโอกาส และได้จัดกลุ่มของ
ระดับ ออกเป็ น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับ ความเสี่ ยงต่ำ (สีเขียว) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สี เหลือง) ระดับ
ความเสี่ยงสูง (สีฟ้า) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ลงในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Level Matrix) ซึ่งแบ่ง
ระดับของความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๗ - ๒๕
คะแนน) ควรมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง
(Treat) กระจาย/โอนความเสี่ ย ง (Transfer) หรื อ การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Terminate) พร้ อ มกำหนด
ผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีฟ้า (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๑๖
คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับ
ได้ โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) ) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ย ง (Terminate) พร้อมกำหนดผู้ รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญ
ในการดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าโซนสีแดง
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ความเสี่ยงโซนสีเหลือง (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๔ - ๙ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน ทั้งนี้ยังต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน ) อย่างเคร่งครัด
เพือ่ ไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ๓ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่ให้ผ่อนคลาย การควบคุมได้
ระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ มาตรการการจัดการกับความเสี่ยงนอกจากคำนึงจากระดับความเสี่ยงที่อยู่ในแต่ละโซน
Risk Matrix แล้ว ยังสามารถพิจารณาจากการจัดลำดับของระดับความเสี่ยงใน Risk Profile/Ranking
ได้เช่นกัน

แผนภูมิความเสี่ยง
ระดับ ๑
แทบไม่เกิดขึ้น
ระดับ ๕
รุนแรงมาก
ที่สุด
ระดับ ๔
รุนแรงมาก
ระดับ ๓
รุนแรงปาน
กลาง
ระดับ ๒
รุนแรงเล็กน้อย

(๕)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๔)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๓)
ความเสี่ยง
ต่ำมาก
(๒)
ความเสี่ยงต่ำ

ระดับ ๑
ไม่รุนแรง

(๑)
ความเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยงต่ำ

ระดับ ๒
ไม่น่าจะเกิดขึ้น

ระดับ ๓
เกิดขึ้นได้ยาก

(๑๐)
ความเสี่ยงสูง

(๑๕)
ความเสี่ยงสูง

(๘)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๖)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๔)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๒)
ความเสี่ยงต่ำ

(๑๒)
ความเสี่ยงสูง
(๙)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๖)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๓)
ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงปานกลาง
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ระดับ ๔
มีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดขึ้น

(๒๐)
ความเสี่ยง
สูงมาก
(๑๖)
ความเสี่ยงสูง
(๑๒)
ความเสี่ยงสูง
(๘)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
(๔)
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ระดับ ๕
เกิดอย่าง
แน่นอน

(๒๕)
ความเสี่ยง
สูงมาก
(๒๐)
ความเสี่ยง
สูงมาก
(๑๕)
ความเสี่ยงสูง
(๑๐)
ความเสี่ยงสูง
(๕)
ความเสี่ยง
ปานกลาง
ความเสี่ยงสูงมาก

หน้า ๒๓

๕) วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อได้ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การสร้างมาตรการตอบสนองความเสี่ยง
หรือ การจัด ทำแผนบริห ารความเสี่ย ง ซึ่ง ประกอบด้ว ยกลยุท ธ์ที่ใ ช้ใ นการจัด การกับ แต่ล ะความเสี ่ย ง
(Risk Response) และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดของประเด็นความเสี่ ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยง เป็ นการหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ล ดความรุนแรงลง เกิดขึ้นน้อยลง หรือ
กำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับอันตราย
กลยุทธ์สำหรับจัดการความเสี่ยงมี ๔ แบบ เรียกง่ายๆ ว่า ๔Ts of Risk Responses หรือ ๔Ts
Strategies) ได้แก่
❖ Take = การยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Risk Acceptance) คื อ การวิ เคราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ าไม่ มี
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
❖ Treat = การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ
- พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือ
โครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน
- ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้ง
เครื่องดับเพลิง การแบ็คอัพข้อมูลเป็นระยะๆ การมีเซิร์ฟเวอร์สำรอง
❖ Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้าง
รถไฟฟ้ าเป็ น รถ BRT ในเส้ นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิกโครงการที่ส ร้างผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน
- ข้อเสีย คือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากเกินไป จนไม่
สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
❖ Transfer = การกระจาย/โอนความเสี่ ย ง (Risk Sharing) ยกภาระในการเผชิ ญ หน้ ากั บ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็น
การรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น
- การทำประกัน (Insurance) คือ การจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด เช่น การทำประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน
- การทำสั ญญา (Contracts) คือ การทำข้อตกลงต่ างๆ ทั้ งในปั จจุ บั นและอนาคต เช่ น การทำ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการแทน เป็นต้น
- การรับประกัน (Warranties) คือ ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้
ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้ขายพร้อมที่
จะรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน จึงเป็นลักษณะของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย
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๖) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงเป็นการกำหนดแนวทางและกระบวนการใน
การระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม หน่ว ยงาน หรือการดำเนิน งาน
ของหน่ วยงานองค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริห ารและการควบคุมความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่
หน่วยงานหรือผู้บริหารยอมรับได้
การกำหนดแผน/กิจกรรมจัดการที่ส าเหตุของความเสี่ ยงเหล่านั้น ต้องพิจารณาว่า มาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่ส ามารถจัด การกับ สาเหตุนั้นได้เพียงพอหรือ ไม่ หรือ ต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่ม เติมขึ้นมา
เพื่ อ จั ด การกั บ สาเหตุ ข องความเสี่ ย งนั้ น โดยแผน/กิ จ กรรมการจั ด การเพี ย งแผน/กิ จ กรรมเดี ยวอาจช่ ว ย
แก้ปัญหาได้หลายสาเหตุ หรือช่วยจัดการความเสี่ยงอื่นก็ได้ และในขณะเดียวกัน สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็อาจมี
แผน/กิจกรรมการจัดการมากกว่า ๑ แผน/กิจกรรมได้เช่นกัน
หน่วยงานต้องตระหนักว่า ไม่มีกฎตายตัวว่า เราควรจะทำแผน/กิจกรรมใดบ้าง เพราะขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยงานเป็นหลัก การเลือกแผน/กิจกรรมมาใช้นั้นควรคำนึงถึงหลักต่างๆ ดังนี้
- แผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ดีควรกระทำได้เร็ว ใช้งบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพใน
การลด ควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเห็นผล
- แผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นตามมา หรือทำให้งานหยุดชะงัก
ดังนั้น เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณา
ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
โดยพิจารณาจาก
๑. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
๒. พิ จารณาเปรี ยบเที ยบค่ าใช้ จ่ ายหรื อต้ นทุ น (Cost) ในการจั ดการให้ มี มาตรการควบคุ มกั บ
ผลประโยชน์ (Benefit) ทีจ่ ะได้รบั จากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่าคุม้ ค่าหรือไม่
การวิเคราะห์ Cost – Benefit หรือ เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
หมายถึ ง การพิ จ ารณาและประเมิ น โดยคาดการณ์ ว่ า โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสิ น ใจของผู้ บ ริห ารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนิ นการหรือไม่ โดยการเปรียบเที ยบ
ระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้ น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถ
คำนวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า)
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การนำแนวคิด Cost - Benefit Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกของการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Cost - Benefit Analysis (CBA)
เรียงลำดับปัจจัยความเสี่ยง
(Risk Profile)
สร้างการตอบสนอง
ความเสี่ยง

เลือกปัจจัยความเสี่ยง
ที่จะบริหารจัดการ

ยอมรับ (Take)
ลด (Treat)
หลีกเลี่ยง (Terminate)
โอน (Transfer)

ยังไม่มี

๑. พิจารณาลำดับของ Degree of Risk
(ที่มีความเสี่ยงสูงมาก หรือ สูง)

๒. กระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่ควรมี

๓. มีกระบวนการควบคุม
ในปัจจุบันหรือยัง

มี (Likelihood ต่ำ หรือไม่?)

ยังไม่เพียงพอ

๔. กระบวนการควบคุมใน
ปัจจุบันเพียงพอหรือยัง
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เพียงพอแล้ว
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ทั้งนี้ ได้กำหนด ประเด็น และองค์ประกอบ ที่จะนำมาพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑. เกณฑ์การประเมินต้นทุน (มูลค่า) Cost : C
C๑ = เวลา
C๒ = งบประมาณ
C๓ = วัสดุอุปกรณ์
C๔ = แรงงาน/กำลังคน
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน
๒. เกณฑ์การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นฯ ได้แก่ มูลค่ารวมกับคุณค่าของโครงการ Benefit : B
B๑ = การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
B๒ = การส่งผลให้องค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
B๓ = การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
B๔ = การพัฒนาองค์กร
B๕ = การลดต้นทุน
เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของต้นทุน/ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis)
ในแต่ละทางเลือก (โครงการ/กิจกรรม) ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นองค์/ประกอบที่พิจารณา

ค่าคะแนน

เกณฑ์การวิเคราะห์ “ต้นทุน (มูลค่า)” (Cost : C) ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
C๑ = เวลา : การใช้เวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ย
• ไม่เกิน ๒ วัน ต่อ เดือน
• ระหว่าง ๓ – ๙ วัน ต่อ เดือน
• เกิน ๑๐ วัน ต่อ เดือน

๑
๒
๓

C๒ = งบประมาณ : การใช้งบประมาณของกองทุนฯ

• ใช้งบประมาณต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ใช้งบประมาณกองทุนฯ หรือ ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
• ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
• เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑
๒
๓

C๓ = วัสดุอุปกรณ์ : การเอื้ออำนวย/วางพื้นฐาน/สร้างโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้อย่างเหมาะสม
• โครงการฯ ช่วยเอื้ออำนวยฯ ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้มาก
• โครงการฯ ช่วยเอื้ออำนวยฯ ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้บ้าง
• โครงการฯ ไม่สามารถเอื้ออำนวยฯ ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้เลย

๑
๒
๓

C๔ = แรงงาน/กำลังคน : มีการบูรณาการการดำเนินโครงการฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ๓ งาน ขึ้นไป
• ๒ งาน
• ๑ งาน
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C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน : วิธีการดำเนินการตามโครงการฯ
• ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก
• มากและไม่ยุ่งยาก หรือไม่มากแต่ยุ่งยาก
• มากและค่อนข้างยาก

๑
๒
๓

เกณฑ์การวิเคราะห์ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม” (Benefit : B)
B๑ = ตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง :
• ๑ ปัจจัยเสี่ยง
• ๒ ปัจจัยเสี่ยง
• ๓ ปัจจัยเสี่ยง ขึ้นไป

๑
๒
๓

B๒ = ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถลดเวลาในการดำเนินงานได้ :

• ไม่มั่นใจ
• มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้บ้าง/ลดความผิดพลาดได้บ้าง/ลดความยุ่งยากได้บ้าง
• มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้มาก/ลดความผิดพลาดได้มาก/ลดความยุ่งยากได้มาก

๑
๒
๓

B๓ = เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :
• ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่
• ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่/มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
• ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่

๑
๒
๓

B๔ = การพัฒนาองค์กร : ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

• เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• เป็นการป้องกันปัญหา หรือพัฒนาระบบการรายงาน
• เป็นการวางระบบ และพัฒนาองค์กรในอนาคต/เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ

๑
๒
๓

B๕ = การลดต้นทุน/ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต : ต้นทุน ประกอบด้วย เวลา งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ แรงงาน/กำลังคน และกระบวนการ/ขั้นตอน
• หากได้ดำเนินงานโครงการแล้ว จะทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วคราว
• หากได้ดำเนินงานโครงการแล้ว จะสามารลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
• หากได้ดำเนินงานโครงการแล้ว จะสามารลดปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
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การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม
ให้นำคะแนนรวม ของ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม” (B) มาเป็นตัวตั้ง แล้วนำ
คะแนนรวม ของ “ต้นทุน” (C) มาหาร เพื่อหาอัตราส่วนความคุ้มค่าของโครงการฯ
• หากมีค่าคะแนน น้อยกว่า ๐-๐.๗๕ แสดงว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า น้อย
ไม่ควรดำเนินโครงการ
• หากมีค่าคะแนน เท่ากับ ๐.๗๖-๑.๕๐ แสดงว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า ปานกลาง
สามารถนาไปดำเนินการได้
• หากมีค่าคะแนน มากกว่า ๑.๕๐ ขึ้นไป แสดงว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก
ควรดำเนินโครงการอย่างยิ่ง
๓. กรณีที่หน่วยงานเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้กำหนดวิธีการควบคุมใน
แผนบริหารความเสี่ยง
๔. สำหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ดำเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยง
ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้
นำมาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง

๗) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
กองทุน ส่ งเสริม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเฉลิ มพระเกี ยรติ ๘๐ พรรษา ได้ ให้ บุ ค ลากรของ
กองทุนฯ ได้ทราบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย งที่ก ำหนด ในการเผยแพร่ ข้อ มูล และสื่ อสารด้ านบริห ารความเสี่ ย งสามารถดำเนิ นการได้ ห ลาย
รูปแบบ/วิธีการ เช่น ให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอบรม หรือ
กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมจัดการความเสี่ยงในการประชุมประจำเดือน
ของหน่วยงาน เป็นต้น

๘) การเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์จำเป็นจะต้องมีการติดตามผลหลังจากดำเนินการตามแผน และ
ทำการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพดีหรือควรมีการปรับเปลี่ยน โดยอาจกำหนดข้อมูลที่
ต้องติดตาม จัดทำ Check Sheet และกำหนดความถี่เพื่อสอบทานทุก ๓ เดือน ๖ เดือน หรือทุกปี เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาว่า ความเสี่ยงใดที่
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่ โดยอาจกำหนดเป็น แผนดำเนินการ รวมทั้ง
มีเครื่องมือที่ใช้เพื่อรายงาน ติดตามผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
ขั้นตอนของการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- การติดตามผล โดยดำเนินการติดตามผลภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า แผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ
ของหน่วยงาน ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริการจัดการความเสี่ยง ความเหมาะสมกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล ดังนี้
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(๑) เพื่ อประเมิน คุณ ภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดความเสี่ ยง รวมทั้ งติดตามผล
การจัดการความเสี่ ยงที่ได้มีการดำเนิ น การไปแล้ วว่า บรรลุผ ลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามที่คาดหมาย
(๒) เพื่อประเมินว่า แผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ดำเนินการได้ หรือเป็นการตรวจสอบ
ความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ ๓ : การประเมินผลและรายงานผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. การประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการประเมินผลที่
รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน เพื่อประเมินว่ากระบวนงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการ
ตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้
หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ เพื่อปรับแผน
บริหารความเสี่ยงและดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
๒. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยประเมินผล ดังนี้
- มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
- การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมนั้นสามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
- มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความสนใจ
แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่
ระบบในการรายงานติดตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงสามารถติดตามโดยใช้แบบฟอร์ม
ที่ ๖ (ดูภาคผนวก) รายงานติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการติดตามมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงตามช่วงเวลาเป็นรายเดือน หรือไตรมาส หรือตามความเหมาะสม โดยทำการระบุความคืบหน้าของ
การจัดการความเสี่ยง (% ความสำเร็จเทียบกับแผน) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขและผู้ที่ทำการสอบทาน
เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการได้อย่างสมบูรณ์
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ส่วนที่ ๕
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหา
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๓. เพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
๕. เพื่อนำโอกาสที่เกิดขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
๖. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

๕.๑ การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงใน
แต่ละด้านตามหลักของ COSO ERM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบผลต่อการบริหารจัดการ
โครงการ

S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ
S๓ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปริมาณ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
S๔ ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
S๕ อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ)
S๖ โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
๒) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
O๑ ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ
เนื่องจากขาดการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
O๒ กระบวนการดำเนินงานทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียนฯ
(ประกอบด้วยบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หากมีงานเร่งด่วน จะทำให้เกิดความล่าช้า
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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O๓ การวางแผน ประสานและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยังไม่มี
ความพร้อมเท่าที่ควร

O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ
O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านการเงิน (Financial Risk : F)
F๑ ข้อจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ มีผลกระทบต่อความสามารถใน
การบริหารเงินของโครงการ
F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรมของโครงการไม่สอดคล้องกับที่ควรจะเป็น
F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
๔) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C)
C๑ เนื่องจากบุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนน้อย เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้
C๒ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพื่อบังคับใช้มีเป็นจำนวนมาก

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
S๑ การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย/อำนาจหน้ า ที่ ข อง 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่
หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบผลต่อการบริหาร พระพุทธศาสนา
จัดการโครงการ
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการ
พระธรรมวิทยากร จำนวน 200 รูป ได้รับการ
ดำเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ
ถ่ายทอดเทคนิคด้านการอบรม/จัดค่ายทำให้
S๓ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ที่มี
ด้านกลยุทธ์
สามารถผสมผสานหลักธรรมทางศาสนาเข้ากับ
อยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่
(Strategic Risk : S)
หลักสูตรการอบรม และนำองค์ความรู้และเทคนิคที่
รับผิดชอบ
ได้รับไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S4 ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
S5 อุ บั ติ เหตุ ห รือ ภั ย พิ บั ติ ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ างไม่ ตั้ งใจ (ที่ 2. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา
ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ)
S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
O๑ ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
การดำเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมของกองทุ น ฯ
พุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสงฆ์ ได้มีส่วนร่วมจัด
เนื่ องจากขาดการรวบรวมและจัดทำฐานข้ อมู ล
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๓๐ กิจกรรม
O๒ กระบวนการดำเนิ น งานทุ กอย่ างต้ องผ่ านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นฯ
(ประกอบด้วยบุ คลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก) 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่าน
มิติของศาสนสถาน
หากมีงานเร่งด่วน จะทำให้เกิดความล่าช้า
ด้านการดำเนินงาน O๓ การวางแผน ประสานและการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยัง
(Operational Risk
ไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร
: O)
O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
O๕ บุ ค ลากรด้ านการเงิน ยั งมีค วามรู้ค วามเข้าใจใน
เรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กองทุนฯ ไม่เพียงพอ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เด็ก และเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาผ่าน
มิติของศาสนสถาน จำนวน ๕๐๐ คน
- ศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไป
ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ
ประเทศอินเดีย – เนปาล ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จำนวน ๙ แห่ง

O๖ การติด ตาม ประเมิ นผลโครงการ/กิ จกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง
4. โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่
F๑ ข้อจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของทาง พระพุทธศาสนา
ราชการมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
บริหารเงินของโครงการ
พระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่สำนักเรียนพระ
F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรมของ
ด้านการเงิน
โครงการไม่สอดคล้องกับที่ควรจะเป็น
ปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี จำนวน ๒๐๐
(Financial Risk : F)
F๓ กองทุนฯ ไม่มรี ายได้อื่น นอกจากงบประมาณที่
รูป ได้รับทุนการศึกษาพระพุทธศาสนา
ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ประเภทความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk
: C)

ปัจจัยเสี่ยง
แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
C๑ บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
5. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกองทุน
กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(งบบริหารจัดการกองทุน)
เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนน้อย เกิดความ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯใน ๔
C2 ระเบียบและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทุน
หมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพื่อบังคับใช้มีเป็นจำนวน
ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
มาก
วัสดุอปุ กรณ์ และด้านงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินงาน

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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การวิเคราะห์ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่
๑. การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาระบบควบคุมภายใน
กองทุนฯ ได้กำหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ดังนี้
ระดับการควบคุม
๑

เบื้องต้น

๒

ไม่เป็นทางการ

๓

เป็นระบบ

๔

บูรณาการ

๕

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
มาก (เทียบเท่า ระดับ ๑)
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๒)
ผลก ารดำเนิ น งานเป็ นไป ตาม
เป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ ๓)
ผลการดำเนิ นงานดีก ว่า เป้ าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๔)
ผลการดำเนิ นงานดีก ว่า เป้ าหมาย
มาก (เทียบเท่า ระดับ ๕)

ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่
กระบวนการควบคุม

การติดตาม

ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน

ไม่มีการติดตาม

มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่
นำออกมาใช้
มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่
ละหน่วยงาน
มี ก ารกำหนดเป็ น มาตรฐานของ
องค์กร
มี ก ารกำหนดเป็ น มาตรฐานของ
องค์ ก ร และเที ย บเคี ย ง กั บ Best
Practice

มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม
มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงานให้
ผูบ้ ริหารทราบ
มีการติดตามและมีการรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
มี ก ารระบุ ร ะยะเวลาการติ ด ตาม
และรายงานผลที่ชัดเจน

หมายเหตุ การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใด ที่มีระดับการควบคุมต่ำกว่า ๓ จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ

๒. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่
ประเภทความเสีย่ ง

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : S)

ด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk :
O)

ด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk :
O)

ปัจจัยเสีย่ ง
S๓ โครงสร้างอัตรากำลังของ
กองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ
O๑ ไม่มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ เนื่องจากขาดการ
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
รับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ

การควบคุมที่มีอยู่
ดำเนินการขออัตรากำลังในภารกิจทีข่ าด
แคลนเพิ่ม พร้อมทั้งกำหนดวงเงิน
งบประมาณสำหรับการบริหารบุคลากรใน
ปีต่อไปให้เพียงพอ
กองทุนฯ มีแผนพัฒนาเพือ่ จัดทำ
ฐานข้อมูล สำหรับใช้วิเคราะห์ในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ
จำนวน ๑ แผน
ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับ
เงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย

กระบวน
การ
การควบคุม ติดตาม

ปัจจัยเสีย่ ง
ที่เหลืออยู่

2

3

3

√

4

4

4

-

2

2

3

√

ดังนั้น สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมาอาจจะคงไม่เพียงพอ จึงควรมีการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่เหลือเพื่อให้ระดับปัจจัยเสี่ยงนั้นยอมรับได้
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การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนกับปีที่ประเมิน
จากแผนการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ มีความเสี่ยง
๒ ด้าน ๓ ความเสี่ ย ง ที่ อยู่ ร ะดั บ ความเสี่ยงสูง คือ ความเสี่ ยงด้ านกลยุท ธ์ ๑ ความเสี่ ยง และความเสี่ ยง
ด้ านการดำเนิ น งาน ๒ ความเสี่ ย ง จึ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนความเสี่ ย งเดิ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้หรือยอมรับได้
และนำมาพิจารณาเป็นฐานข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยงของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป
เมื่ อพิ จ ารณาทบทวนแล้ ว จึ งทำให้ มีค วามเสี่ ยงที่ ส ามารถบริห ารจัด การความเสี่ ยงให้ อยู่ ในระดั บ
ความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) ๑ ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : O๑
ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้ อนหลั งมาใช้วิเคราะห์ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาด
การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
หรือลดผลกระทบเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงหรือสูงมาก
ดังนั้น คงเหลือความเสี่ยงเพียง ๒ ความเสี่ยงเดิมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะต้องนำมา
เข้าสู่กระบวนการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑ ความเสี่ยง และความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน ๑ ความเสี่ยง ซึ่งทั้งสองด้านอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : S๓ โครงสร้างอัตรากำลังของกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจ
ที่รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ
(ระดับความเสี่ยงสูง) เป็นระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จึงต้องมีวิธีการจัดการตอบสนอง
ความเสี่ยง โดยใช้กลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของกองทุนฯ และมาตรการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ควบคุม
ภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหรือลดผลกระทบเพื่อให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้หรือระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
กองทุนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ๑ ความเสี่ยง ที่บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ ยงปานกลางเป็นความเสี่ ยง
ที่พอยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการติดตามบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ ๒ ความเสี่ยง ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง กองทุนฯ ได้นำมาจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและต้องควบคุมภายในเพื่อติดตามและประเมินผลต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในเพิ่มเติม เนื่องจากสภาพแวดล้อม อุบัติเหตุหรือ
ภัยพิบัติ โรคระบาด ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์
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๕.๒ การประเมินความเสี่ยงของกองทุนฯ
การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบเพื่อให้ทรายถึงระดับความ
เสี่ยงและใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับ
การจัดการก่อนหลังและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมการกำหนดหลักเกณฑ์
การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายของกองทุนฯ กำหนดโดยใช้ฐานข้อมูลอดีตที่ผ่านมาโดยประเมิน
ความเสี่ ยงทั้งเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นภายนอกและภายในองค์กร
จากการระบุ ความเสี่ ยง (Risk Identification) ข้ างต้ น ได้ จั ดลำดั บ ความสำคั ญ ของความเสี่ ยงที่ มี อยู่ จากการ
ประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ มีห ลั กเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

๑
๒
๓
๔
๕

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คำอธิบาย
ความถี่
๔ ปี ต่อครั้ง
๒ – ๓ ปี ต่อครั้ง
เกิดปีละ ๑ ครั้ง
เกิดไตรมาสละครั้ง
เกิดเดือนละครั้ง หรือมากกว่า

ความน่าจะเป็น
เปอร์เซ็นที่จะเกิด 50 % ขึ้นไป
เปอร์เซ็นที่จะเกิด 31 % - 50 %
เปอร์เซ็นที่จะเกิด 11 % - 30 %
เปอร์เซ็นที่จะเกิด ๕ % - ๑0 %
เปอร์เซ็นที่จะเกิดน้อยกว่า 5 %

หลักเกณฑ์การกำหนดระดับผลกระทบ (Impact)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
S๑ การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ
ส่งผลกระทบผลต่อการ
บริหารจัดการโครงการ

ระดับ 1
น้อยมาก
กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้
อย่างดีมาก

ระดับ 2
น้อย
กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้
อย่างดี

ระดับ 3
ปานกลาง
กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ปานกลาง

ระดับ 4
สูง
กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้
น้อย

ระดับ 5
สูงมาก
กองทุนฯ ไม่สามารถ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย/
อำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้

S๒ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานใน
ภาพรวมของกองทุนฯ

กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้อย่าง
ดีมาก

กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้อย่างดี

กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้ปานกลาง

กองทุนฯ สามารถปรับตัว
ต่อการการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้น้อย

กองทุนฯ ไม่สามารถ
ปรับตัวการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้

S๓ โครงสร้างอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ ยังไม่
สอดคล้องกับปริมาณ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
S๔ กรอบอัตรากำลังของ
กองทุนฯ ในปัจจุบันไม่
สอดคล้องกับจำนวน
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานจริง

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรมากเมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 1:2

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรมากเมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 1:4

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 1:8

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ครบตามกรอบอัตรากำลัง
ที่มีอยู่

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
มาก เมื่อเทียบกับกรอบ
อัตรากำลังที่มีอยู่

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรปานกลางเมื่อ
เทียบกับภารกิจที่
รับผิดชอบ 1:6
กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ปานกลาง เมื่อเทียบกับ
กรอบอัตรากำลังที่มีอยู่

กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรน้อยมากเมื่อ
เทียบกับภารกิจที่
รับผิดชอบ 1:10
กองทุนฯ มีจำนวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
กรอบอัตรากำลังที่มีอยู่
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ระดับผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
S๕ ความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม

S๖ อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ (ที่
ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ)
S๗ โรคภัยไข้เจ็บหรือโรค
ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ระดับ 1
น้อยมาก
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์ความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมทุกด้านและ
ปฏิบัติได้จริง
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์อุบัติเหตุหรือ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่
ตั้งใจครอบคลุมทุกด้าน
และปฏิบัติได้จริง
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บ
หรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นครอบคลุมทุกด้าน
และปฏิบัติได้จริง

ระดับ 2
น้อย
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์ความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมทุกด้าน

ระดับ 3
ปานกลาง
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์ความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมไม่ครบทุกด้าน

ระดับ 4
สูง
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์ความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม

ระดับ 5
สูงมาก
กองทุนฯ ไม่มีแผนรองรับ
กับสถานการณ์ความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม

กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์อุบัติเหตุหรือ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่
ตั้งใจครอบคลุมทุกด้าน

กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์อุบัติเหตุหรือ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่
ตั้งใจครอบคลุมไม่ครบทุก
ด้าน
กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บ
หรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นครอบคลุมไม่ครบ
ทุกด้าน

กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์อุบัติเหตุหรือ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่
ตั้งใจ

กองทุนฯ ไม่มีแผนรองรับ
กับสถานการณ์อุบัติเหตุ
หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อย่างไม่ตั้งใจ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้
กองทุนฯ ไม่มีแผนรองรับ
กับสถานการณ์โรคภัยไข้
เจ็บหรือโรคระบาดที่
อาจจะเกิดขึ้น

ระดับ 2
น้อย
มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ มี
การรวบรวมและจัดทำ
ฐานข้อมูลแต่ขาดความ
ต่อเนื่อง
กรณีมีงานเร่งด่วนและ
สามารถจัดประชุมได้ แต่
บางครั้งอาจเลยกำหนด
ระยะเวลา

ระดับ 3
ปานกลาง
มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
ขาดการรวบรวมและ
จัดทำฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง
หากมีงานเร่งด่วนบาง
กรณี ไม่สามารถจัด
ประชุมได้ ให้ทำเป็นมติ
แจ้งเวียนเพื่อข้อความ
เห็นชอบแทนได้

ระดับ 4
สูง
ไม่มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
ขาดการรวบรวม
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดทำฐานข้อมูล
คณะกรรมการไม่ครบ
องค์ประชุม จึงไม่สามารถ
จัดประชุมได้ หากมีงาน
เร่งด่วน จะทำให้เกิด
ความล่าช้าหรือไม่ทันต่อ
กำหนดเวลา

ระดับ 5
สูงมาก
ไม่มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ไม่
มีการรวบรวมฐานข้อมูล
และไม่มีการจัดทำ
ฐานข้อมูล
ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อ
ดำเนินงานบริหารและ
ขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

การวางแผน ประสาน
และการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) มี
ความพร้อม ร้อยละ 90

การวางแผน ประสาน
และการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) มี
ความพร้อม ร้อยละ 80

การวางแผน ประสาน
และการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) มี
ความพร้อม ร้อยละ 50

การวางแผน ประสาน
และการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) มี
ความพร้อม ร้อยละ 40

ไม่มีการวางแผน ประสาน
และการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder)

กองทุนฯ มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
หลายช่องทาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ค่อนข้างมาก
การติดตาม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
แต่ครบทุกไตรมาส

กองทุนฯ มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
มากกว่า 2 ช่องทาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มาก

กองทุนฯ มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
มากกว่า 1 ช่องทาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ปานกลาง

กองทุนฯ มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ 1
ช่องทาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ น้อย

กองทุนฯ ไม่มีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ
บุคลากรของกองทุนฯ ไม่
มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การติดตาม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
(3 ไตรมาส/ปี)

การติดตาม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
(2 ไตรมาส/ปี)

มีการติดตาม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
(1 ไตรมาส/ปี)

ไม่มีการติดตาม
ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ

กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บ
หรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นครอบคลุมทุกด้าน

กองทุนฯมีแผนรองรับกับ
สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บ
หรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น

ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
O๑ ไม่มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
เนื่องจากขาดการรวบรวม
และจัดทำฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง
O๒ กระบวนการ
ดำเนินงานทุกอย่างต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมบริหารทุน
หมุนเวียนฯ
(ประกอบด้วยบุคลากร
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก) หากมีงาน
เร่งด่วน จะทำให้เกิด
ความล่าช้า
O๓ การวางแผน
ประสานและการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder)
ยังไม่มีความพร้อม
เท่าที่ควร
O๔ การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของ
กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
O๕ บุคลากรด้านการเงิน
ยังมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กองทุนฯ ไม่เพียงพอ
O๖ การติดตาม
ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยัง
ไม่ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 1
น้อยมาก
มีการนำฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ใน
การดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
มีการรวบรวมและจัดทำ
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
กรณีมีงานเร่งด่วนและ
สามารถจัดประชุมได้
และทันกำหนดระยะเวลา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ด้านการเงิน (Financial Risk : F)
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
F๑ ข้อจำกัดทาง
กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับของทาง
ราชการ มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการ
บริหารเงินของโครงการ
F๒ การประมาณ
ค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรม
ของโครงการไม่สอดคล้อง
กับที่ควรจะเป็น
F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้
อื่น นอกจากงบประมาณ
ที่ได้รับสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน

ระดับ 1
น้อยมาก
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 90

ระดับ 2
น้อย
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 80

ระดับ 3
ปานกลาง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 70

ระดับ 4
สูง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 60

ระดับ 5
สูงมาก
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 50

การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 90

การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 80

การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 70

การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 60

การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนฯ เป็นไปตาม
แผนฯ ร้อยละ 50

กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล
ร้อยละ 80 ของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล
ร้อยละ 70 ของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล
ร้อยละ 50 ของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล
ร้อยละ 30 ของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

กองทุนฯ ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล
ร้อยละ 20 ของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ระดับ 4
สูง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ
น้อย
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ น้อย

ระดับ 5
สูงมาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ
น้อยมาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ น้อย
มาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้หรือความเข้าใจ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนที่ออกมาใหม่
น้อยมาก

ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C)
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
C๑ บุคลากรของกองทุน
ฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ
ไม่เพียงพอ
C๒ เกิดความผิดพลาด
โดยไม่เจตนาในการ
ดำเนินการตาม
กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
C๓ ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน
ที่ออกมาใหม่เพื่อบังคับใช้มี
เป็นจำนวนมาก

ระดับ 1
น้อยมาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ
ค่อนข้างมาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ค่อนข้างมาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้หรือความเข้าใจ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนที่ออกมาใหม่
ค่อนข้างมาก

ระดับ 2
น้อย
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ
มาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มาก
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้หรือความเข้าใจ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนที่ออกมาใหม่
มาก

ระดับ 3
ปานกลาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ
ปานกลาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ปาน
กลาง
บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้หรือความเข้าใจ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนที่ออกมาใหม่
ปานกลาง

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้หรือความเข้าใจ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนที่ออกมาใหม่
น้อย

หน้า ๓๙

จากการประเมิน ความเสี่ย งข้างต้น ได้จัดทำระดับความเสี่ ยง (Degree of Risk) โดยหาระดับหรือ
คะแนนความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาส (A) x ระดับผลกระทบ (B)
เพื่อจัดกลุ่มเป็น ๔ ระดับ คือ
ระดับความเสี่ยง
ต่ำ (Low)
ปานกลาง (Medium)

ระดับความเสี่ยง
ความหมาย
น้อยกว่า
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมี
หรือ = ๓ คะแนน การจัดการเพิ่มเติม
๔-๙ คะแนน
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
๑๐-๑๖ คะแนน ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ ความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้
๑๗-๒๕ คะแนน ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

สูง (High)
สูงมาก (Extreme)

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ระดับผลกระทบ

ระดับโอกาส

๑

๒

๓

๔

๕

๕

M

H

H

E

E

๔

M

M

H

H

E

๓

L

M

M

H

H

๒

L

M

M

M

H

๑

L

L

L

M

M
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หน้า ๔๐

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากฐานข้อมูลในอดีตในแต่ละปัจจัย
ในตารางผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นปัจจัยความเสี่ยง
S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กรมการศาสนา ส่งผลกระทบผล
ต่อการบริหารจัดการโครงการ
S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานใน
ภาพรวมของกองทุนฯ
S๓ โครงสร้างอัตรากำลังของ
กองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ

S4 กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ
ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจำนวน
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานจริง

ระดับความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการตอบสนอง
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลผลิต
(A) (B) (A x B) ระดับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง
ดำเนินการ
ความ
เสี่ยง
ติดตามผลต่อเนื่อง
*
ต.ค.๖๒ ๓ ๒ ๖
ปาน
กลุ่มงาน
ถึง
กลาง
กองทุนฯ
ก.ย.๖๓
ติดตามผลต่อเนื่อง
*
ต.ค.๖๒ ๓ ๒ ๖
ต่ำ
กลุ่มงาน
ถึง
กองทุนฯ
ก.ย.๖๓
การดำเนินการขอ
กองทุนฯ ได้รับความ ต.ค.๖2 ๕ ๓ ๑๕
สูง
กลุ่มงาน
อัตรากำลังในภารกิจที่ เห็นชอบและมี
ถึง
กองทุนฯ
ขาดแคลนเพิ่ม พร้อมทั้ง โครงสร้างอัตรากำลัง ก.ย.๖3
กำหนดวงเงิน
ทีส่ อดคล้องกับ
งบประมาณสำหรับการ ภารกิจ จำนวนอย่าง
บริหารบุคลากรในปี
น้อย ๑ อัตรา
ต่อไปให้เพียงพอ
การดำเนินการขอกรอบ กองทุนได้รับความ
ต.ค.๖2 3 3 9
ปาน
กลุ่มงาน
อัตรากำลังของ
เห็นชอบกรอบ
ถึง
กลาง
กองทุนฯ
กองทุนฯ
อัตรากำลัง
ก.ย.๖3

S5 ความแปรปรวนของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

S6 อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อย่างไม่ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจาก
ธรรมชาติ)
S7 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่
อาจจะเกิดขึ้น

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

O๑ ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้อนหลัง
มาใช้วิเคราะห์ในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ
เนื่องจากขาดการรวบรวมและ
จัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ต้องอาศัยการบูรณาการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม กลุ่มแผนงาน
และยุทธศาสตร์ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่วนงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
และจัดทำฐานข้อมูล
ย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง

กองทุนฯ มี
แผนพัฒนาเพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูล สำหรับใช้
วิเคราะห์ในการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ
จำนวน ๑ แผน

ต.ค.๖2
ถึง
ก.ย.๖3
ต.ค.๖2
ถึง
ก.ย.๖3
ต.ค.๖2
ถึง
ก.ย.๖3
ต.ค.๖2
ถึง
ก.ย.๖3
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2

3

6

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

2

3

6

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

2

3

6

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

3

3

9

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ
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ระดับความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลา
(A) (B) (A x B) ระดับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ความ
เสี่ยง
ต.ค.๖๒ ๕ ๑ ๕
ปาน
กลุ่มงาน
ถึง
กลาง
กองทุนฯ
ก.ย.๖๓

มาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลผลิต

O๒ กระบวนการดำเนินงานทุก
อย่างต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียนฯ
(ประกอบด้วยบุคลากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หากมีงาน
เร่งด่วน จะทำให้เกิดความล่าช้า
O๓ การประสานและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ยังไม่มีความพร้อม
เท่าที่ควร
O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓

๓

๒

๖

ปาน
กลาง

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓

๔

๒

๘

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ

ต้องอาศัยการบูรณา
การทำงานร่วมกับ
กลุ่มการคลัง
สำนักงานเลขานุการ
กรม กรมการศาสนา

ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓

๕

๓

๑๕

สูง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
F๑ ข้อจำกัดทางกฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
มีผลกระทบต่อความสามารถใน
การบริหารเงินของโครงการ
F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมของโครงการไม่สอดคล้อง
กับที่ควรจะเป็น
F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น
นอกจากงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
C๑ บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การพัสดุไม่เพียงพอ

ติดตามผลต่อเนื่อง

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินของ
กองทุนฯ ได้เข้าร่วม
อบรม/หารือร่วมกับ
เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธกี ารปฏิบัติใน
การรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
*

๓

๓

๙

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓
ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓

๓

๓

๙

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

๒

๒

๔

ปาน
กลาง

-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

๕

๑

๕

ปาน
กลาง

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓
ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓
ต.ค.๖๒
ถึง
ก.ย.๖๓

๓

๓

๙

ปาน
กลาง

ประเด็นปัจจัยความเสี่ยง
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กลุ่มงาน
กองทุนฯ

กลุ่มงาน
กองทุนฯ
-

กลุ่มงาน
กองทุนฯ

หน้า ๔๒

ประเด็นปัจจัยความเสี่ยง
C๒ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการ
ดำเนินการตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
C๓ ระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่ออกมา
ใหม่เพื่อบังคับใช้มีเป็นจำนวนมาก

มาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลผลิต

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ติดตามผลต่อเนื่อง

*

ระดับความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระยะเวลา
(A) (B) (A x B) ระดับ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ความ
เสี่ยง
ต.ค.๖๒ ๒ ๔ ๘
ปาน
กลุ่มงาน
ถึง
กลาง
กองทุนฯ
ก.ย.๖๓
ต.ค.๖๒ ๓ ๓ ๙
ปาน
กลุ่มงาน
ถึง
กลาง
กองทุนฯ
ก.ย.๖๓

หมายเหตุ : ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่มีระดับความเสี่ยง ต่ำ หรือ ปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีระดับที่พอยอมรับได้
แต่ต้องมีการควบคุม โดยการติดตามผลต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๔๓

ตารางเปรียบเทียบแสดงความเสี่ยงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
รหัสเดิม

รายการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการทบทวน

รายการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสใหม่

S๑

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผล
กระทบผลต่อการบริหารจัดการ
โครงการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม
ของกองทุนฯ
โครงสร้างอัตรากำลังของกองทุนฯ ยัง
ไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่
รับผิดชอบ
กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ใน
ปัจจุบนั ไม่สอดคล้องกับจำนวน
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานจริง

ชื่อเดิม

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผล
กระทบผลต่อการบริหารจัดการ
โครงการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม
ของกองทุนฯ

S๑

S๒
S๓
S4

S๕
S๖
S๗
O๑

O๒

O๓

ความแปรปรวนของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม
อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ)
โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น
ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิเคราะห์ในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาด
การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการดำเนินงานทุกอย่างต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรม
บริหารทุนหมุนเวียนฯ (ประกอบด้วย
บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
หากมีงานเร่งด่วน จะทำให้เกิดความ
ล่าช้า
การประสานและอำนวยความสะดวก
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร

ชื่อเดิม

ปรับใหม่

ชื่อเดิม
ชื่อเดิม
ชื่อเดิม
ชื่อเดิม

ชื่อเดิม

ชื่อใหม่

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

S๓ โครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังของกองทุนฯ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ

ความแปรปรวนของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม
อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ)
โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น
ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิเคราะห์ในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาด
การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการดำเนินงานทุกอย่างต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรม
บริหารทุนหมุนเวียนฯ (ประกอบด้วย
บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
หากมีงานเร่งด่วน จะทำให้เกิดความ
ล่าช้า
การวางแผน ประสานและการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ยังไม่มี
ความพร้อมเท่าที่ควร

S๒

S๓

S๔
S๕
S๖
O๑

O๒

O๓

หน้า ๔๔

ตารางเปรียบเทียบแสดงความเสี่ยงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
รหัสเดิม

รายการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการทบทวน

รายการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสใหม่

O๔

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรด้านการเงินยังมีความรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ
การติดตาม ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการ
บริหารเงินของโครงการ
การประมาณค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมของโครงการไม่สอดคล้องกับ
ที่ควรจะเป็น
กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจาก
งบประมาณที่ได้รบั สนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน
บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการพัสดุ
เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาใน
การดำเนินการตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพือ่
บังคับใช้มีเป็นจำนวนมาก

ชื่อเดิม

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรด้านการเงินยังมีความรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ
การติดตาม ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการ
บริหารเงินของโครงการ
การประมาณค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมของโครงการไม่สอดคล้องกับ
ที่ควรจะเป็น
กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจาก
งบประมาณที่ได้รบั สนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน
C๑ บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนหมุนเวียนน้อย จึงเกิดความ
ผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้

O๔

ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพือ่
บังคับใช้มีเป็นจำนวนมาก

C๒

O๕

O๖
F๑

F๒
F๓
C๑
C๒

C๓

ชื่อเดิม

ชื่อเดิม
ชื่อเดิม

ชื่อเดิม
ชื่อเดิม

ปรับใหม่

ชื่อเดิม

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

O๕

O๖
F๑

F๒
F๓

C๑

หน้า ๔๕

การประเมินปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จากการระบุปัจจัยเสี่ยงสามารถประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตามแผนภาพ
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ดังนี้
ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงปี ๒๕๖๔

S

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่
โอกาส
(A)

ผล
กระทบ
(B)

S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
ส่งผลกระทบผลต่อการบริหารจัดการโครงการ
S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ในภาพรวมของกองทุนฯ

๓

๒

๖

ปานกลาง

๑

๓

๓

ต่ำ

S

S๓ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ

๕

๓

๑๕

สูง

S

S4 ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม

4

๓

12

สูง

S

S5 อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตงั้ ใจ
(ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ)
S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น

๒

๓

๖

ปานกลาง

3

4

12

สูง

O๑ ไม่มีการนำฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาดการรวบรวม
และจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง
O๒ กระบวนการดำเนินงานทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมบริหารทุนหมุนเวียนฯ (ประกอบด้วยบุคลากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หากมีงานเร่งด่วน จะทำให้เกิดความล่าช้า
O๓ การวางแผน ประสานและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร
O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ
O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่
ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง
F๑ ข้อจำกัดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของทางราชการมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารเงินของโครงการ
F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรมของโครงการไม่
สอดคล้องกับที่ควรจะเป็น
F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจากงบประมาณทีไ่ ด้รับสนับสนุน
จากงบประมาณแผ่นดิน

3

๓

9

ปานกลาง

๕

๑

๕

ปานกลาง

๓

๒

๖

ปานกลาง

๔

๒

๘

ปานกลาง

๕

๓

๑๕

สูง

๓

๓

๙

ปานกลาง

๓

๓

๙

ปานกลาง

๒

๒

๔

ปานกลาง

๕

๑

๕

ปานกลาง

S

S
O
O
O
O
O
O
F
F
F

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ความ
ระดับ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(A x B)

หน้า ๔๖

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงปี ๒๕๖๔

C

C๑ บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนน้อย
เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้
C2 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่ออกมา
ใหม่เพื่อบังคับใช้มีเป็นจำนวนมาก

ผล
กระทบ
(B)

ความ
ระดับ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(A x B)

๓

๓

๙

ปานกลาง

๓

๓

๙

ปานกลาง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Level Matrix)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับโอกาส

๑

๒

๓

๔

๕

S3, O5

๕

ระดับผลกระทบ

C

โอกาส
(A)

๔

S6

๓

S5

O1,O6,F1,
C1,C3

S4

๒

F2

S1,O2,O3

O4

๑

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

S2

O2,F3

หน้า ๔๗

๕.๓ วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ของกองทุนฯ
- Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
- Treat การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
- Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- Transfer การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)

มาตรการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
มาตรการบริหารความเสี่ยงเป็นการจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ที่ผ่ านการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งมีระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง สูงมาก โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงและประเด็นอื่นที่มีนัยสำคัญ
๑) ความเสี่ยง : ปัจจัยในแต่ละด้านของกองทุนฯ ที่ถูกคัดเลือกมาจากความเสี่ยงแต่ละด้านที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง/สูงมาก และนำมาบริหารความเสี่ยง
๒) มาตรการตอบสนองความเสี่ยง : เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการในแต่ละความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น เพื่อลด บรรเทา หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
๓) ตัวชี้วัด : เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งเป็น
การกำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จในข้อ ๒)
๔) ระยะเวลา : เป็นการแสดงระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละมาตรการ
๕) งบประมาณ : เป็นการระบุทรัพยากร/งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง
๖) ผู้รับผิดชอบ : กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของมาตรการตอบสนองความเสี่ยง
จากการประเมินความเสี่ยง และทราบระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แล้ว พิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงที่มีระดับความสูง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่ งพบว่ามี 4 ปัจจัยความเสี่ยง ที่มีค่าระดับ
ความเสี่ยงสูง ดังนี้
S๓ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ
S4 ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ

จากนั้นพิจารณานำ 4 ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาเข้ากระบวนการควบคุมความเสี่ยง โดยพิจารณา
แต่ละทางเลือกเพื่อนำไปวิเคราะห์ Cost - Benefit Analysis (CBA) ในลำดับต่อไป
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วิธีการ/กลยุทธ์
ปัจจัยความเสี่ยง
ที่ใช้จัดการ
รายละเอียดแนวทาง/ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
S๓ โครงสร้างและ
การหลีกเลี่ยง ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ได้ เนื่องจากบุคลากรตามโครงสร้างของ
กรอบอัตรากำลังของ
ความเสี่ยง กองทุนฯ มีพนักงานกองทุน จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อภารกิจ
กองทุนฯ ที่มีอยู่ใน
(Terminate) ของกองทุนฯ ทั้งทางด้านงานบริห ารและกฎหมาย งานนโยบายและ
ปัจจุบันยังไม่
แผนงาน งานการเงิ น และบั ญ ชี และงานการขั บ เคลื่ อ นโครงการ/
สอดคล้องกับปริมาณ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งผลให้กองทุนฯ อาจดำเนินการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาหรือตามแผนงานที่กำหนด

S4 ความแปรปรวน
ของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม

การยอมรับ
ความเสี่ยง
(Take)

ไม่ สามารถยอมรั บความเสี่ ยงนี้ ได้ เพราะการดำเนิ นงานของกองทุ นฯ
มีภารกิจทุ กเดือน ทั้ งทางด้ านงานบริ หารและกฎหมาย งานนโยบายและ
แผนงาน งานการเงินและบัญชี และงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิ บั ติ การประจำปี จำเป็ นที่ จะต้ องปรับโครงสร้างอั ตรากำลั งของ
กองทุนฯ ให้รอบรังภารกิจดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกองทุน
ในด้านต่าง ๆ

การควบคุม
ความเสี่ยง
(Treat)
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)

การดำเนินการขออัตรากำลังในภารกิจที่ขาดแคลนเพิ่ม พร้อมทั้งกำหนด
วงเงินงบประมาณสำหรับการบริหารบุคลากรในปีต่อไปให้เพียงพอ

การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง
(Terminate)
การยอมรับ
ความเสี่ยง
(Take)
การควบคุม
ความเสี่ยง
(Treat)
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจ
ควบคุมได้

ดำเนินการโดยมีคณะอนุกรรมการที่มีความชำนาญด้านการเงินและบัญชี
ด้านบุคลากร ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ในการพิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดที่สำคัญเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
กองทุนฯ
ดำเนิ นการควบคุ มความเสี่ ยงโดยการปรับแผนการดำเนิ นงานให้ สอดรั บ
กับสถานการณ์ที่ไม่อาจป้องกันหรือควบคุมได้ทัน
ต้องอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายของกองทุนฯ เพื่อลด
ผลกระทบของการดำเนินงาน
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วิธีการ/กลยุทธ์
ปัจจัยความเสี่ยง
ที่ใช้จัดการ
ความเสี่ยง
S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือ การหลีกเลี่ยง
โรคระบาดที่อาจจะ
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น
(Terminate)
การยอมรับ
ความเสี่ยง
(Take)
การควบคุม
ความเสี่ยง
(Treat)
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)
O๕ บุคลากรด้าน
การเงินยังมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ

การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง
(Terminate)
การยอมรับ
ความเสี่ยง
(Take)
การควบคุม
ความเสี่ยง
(Treat)
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)

รายละเอียดแนวทาง/ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
ไม่ สามารถหลี กเลี่ ยงได้ เนื่ องจากเป็ นสถานการณ์ ที่ ไม่ อาจคาดการณ์
ล่วงหน้าได้
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เพราะทำให้ การดำเนินงานของกองทุนฯ
ไม่เป็นตามแผนการดำเนินงาน
ดำเนิ นการควบคุ มความเสี่ ยงโดยการปรับแผนการดำเนิ นงานให้ สอดรั บ
กับสถานการณ์ที่ไม่อาจป้องกันหรือควบคุมได้ทัน
ดำเนิ นการโดยมี คณะอนุ กรรมการที่ มี ความรู้ ความสามารถพิ จารณา
การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ได้เพราะนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้
ดำเนิ น การจ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น และการนำเงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet Banking) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการด้านการเงินของกองทุนฯ ให้ มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
ไม่ส ามารถยอมรับ ความเสี่ ยงได้ เนื่ องจากเป็ นนโยบายของรัฐ บาลที่
กำหนดให้ ทุ ก กองทุ น ฯ ต้ อ งดำเนิ น การรั บ -จ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ
การดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับ
เงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะร่วมกับกลุ่ม
การคลั ง สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม ในการวางแผน และดำเนิ น การ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต้ อ งอาศั ย การบู ร ณาการทำงานร่ ว มกั บ กลุ่ ม การคลั ง สำนั ก งาน
เลขานุการกรม กรมการศาสนา
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๕.๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ Cost – Benefit ในแต่ละทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนินการหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า)
โดยได้กำหนด ประเด็น และองค์ประกอบ ที่จะนำมาพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของ
ทางเลือก ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
เกณฑ์การประเมินต้นทุน (มูลค่า) Cost : C
C๑ = เวลา
C๒ = งบประมาณ
C๓ = วัสดุอุปกรณ์
C๔ = แรงงาน/กำลังคน
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน
เกณฑ์การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นฯ ได้แก่ มูลค่ารวมกับคุณค่าของโครงการ Benefit : B
B๑ = การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
B๒ = การส่งผลให้องค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
B๓ = การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
B๔ = การพัฒนาองค์กร
B๕ = การลดต้นทุน
เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของต้นทุน/ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis)
ในแต่ละทางเลือกเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นองค์/ประกอบที่พิจารณา
เกณฑ์การวิเคราะห์ “ต้นทุน (มูลค่า)” (Cost : C) ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
C๑ = เวลา : การใช้เวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ย
• ไม่เกิน ๒ วัน ต่อ เดือน
• ระหว่าง ๓ – ๙ วัน ต่อ เดือน
• เกิน ๑๐ วัน ต่อ เดือน
C๒ = งบประมาณ : การใช้งบประมาณของกองทุนฯ
• ใช้งบประมาณต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ใช้งบประมาณกองทุนฯ หรือ ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
• ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
• เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
C๓ = วัสดุอุปกรณ์ : การเอื้ออำนวย/วางพื้นฐาน/สร้างโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้อย่างเหมาะสม
• กิจกรรม ช่วยเอื้ออำนวยฯ ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้มาก
• กิจกรรม ช่วยเอื้ออำนวยฯ ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้บ้าง
• กิจกรรม ไม่สามารถเอื้ออำนวยฯ ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้เลย
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ค่าคะแนน

๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
หน้า ๕๑

ประเด็นองค์/ประกอบที่พิจารณา
C๔ = แรงงาน/กำลังคน : มีการบูรณาการการดำเนินโครงการฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ๓ งาน ขึ้นไป
• ๒ งาน
• ๑ งาน
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน : วิธีการดำเนินการตามกิจกรรม
• ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก
• มากและไม่ยุ่งยาก หรือไม่มากแต่ยุ่งยาก
• มากและค่อนข้างยาก
เกณฑ์การวิเคราะห์ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม” (Benefit : B)
B๑ = ตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง :
• ๑ ปัจจัยเสี่ยง
• ๒ ปัจจัยเสี่ยง
• ๓ ปัจจัยเสี่ยง ขึ้นไป
B๒ = ส่งผลให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถลดเวลาในการดำเนินงานได้ :
• ไม่มั่นใจ
• มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้บ้าง/ลดความผิดพลาดได้บ้าง/ลดความยุ่งยากได้บ้าง
• มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้มาก/ลดความผิดพลาดได้มาก/ลดความยุ่งยากได้มาก
B๓ = เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :
• ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่
• ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่/มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
• ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่
B๔ = การพัฒนาองค์กร : ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• เป็นการป้องกันปัญหา หรือพัฒนาระบบการรายงาน
• เป็นการวางระบบ และพัฒนาองค์กรในอนาคต/เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ
B๕ = การลดต้นทุน/ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต : ต้นทุน ประกอบด้วย เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน/
กำลังคน และกระบวนการ/ขั้นตอน
• หากได้ดำเนินงานกิจกรรมแล้ว จะทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วคราว
• หากได้ดำเนินงานกิจกรรมแล้ว จะสามารลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
• หากได้ดำ
• เนินงานกิจกรรมแล้ว จะสามารลดปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ค่าคะแนน
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

หน้า ๕๒

การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือก
ความคุม้ ค่าของ
แต่ละตัวเลือก

= ผลรวมของ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม” (B) หารด้วยผลรวมของ “ต้นทุน” (C)

เพื่อหาอัตราส่วนความคุ้มค่าของโครงการฯ ดังนี้

คุ้มค่าน้อย

0

คุ้มค่าปานกลาง

0.75

1

คุ้มค่าค่อนข้างมาก

1.50

2

3

• หากมีค่าคะแนน เท่ากับ ๐-๐.๗๕ แสดงว่า ทางเลือกนั้น มีความคุ้มค่า น้อย ➔ ไม่ควรดำเนินโครงการ
• หากมีค่าคะแนน เท่ากับ ๐.๗๖-๑.๕๐ แสดงว่า ทางเลือกนั้น มีความคุ้มค่า ปานกลาง ➔ สามารถนำไปดำเนินการได้
• หากมีคา่ คะแนน มากกว่า ๑.๕๐ ขึ้นไป แสดงว่า ทางเลือกนั้น มีความคุม้ ค่า ค่อนข้างมาก ➔ ควรดำเนินโครงการอย่างยิง่

จากการประเมินความเสี่ยง พบปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยง
S๓ โครงสร้ า งและกรอบอั ต รากำลั งของกองทุ น ฯ ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ยั งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณภารกิ จ
ทีร่ ับผิดชอบ
S4 ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
O๕ บุ คลากรด้ านการเงินยั งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการรั บ -จ่ายเงินผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ของกองทุนฯ
ไม่เพียงพอ
จึงพิจารณานำ 3 ปัจจัยความเสี่ยงนี้มาเข้ากระบวนการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้หลักการวิเคราะห์
Cost - Benefit Analysis (CBA) ได้ดังนี้

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๕๓

กระบวนการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้หลักการวิเคราะห์ Cost - Benefit Analysis (CBA)
ปัจจัยความเสี่ยง

กลยุทธ์
การจัดการ
ความเสี่ยง

รายละเอียดทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยง

T๑ :
ไม่ สามารถยกเลิ กกระบวนงานนี้ ได้
กรอบ อั ต รากำลั ง หลีกเลี่ยง เนื่องจากบุคลากรตามโครงสร้างของ
กองทุนฯ มีพนักงานกองทุน จำนวน
ของกองทุนฯ ที่มีอยู่
๒ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อภารกิจของ
ใน ปั จ จุ บั น ยั งไม่
กองทุนฯ ทั้งทางด้านงานบริหารและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กฎหมาย งานนโยบายและแผนงาน
ป ริ ม า ณ ภ า ร กิ จ
งานการเงินและบั ญชี และงานการ
ทีร่ ับผิดชอบ
ขั บ เคลื่ อนโครงการ/กิ จ กรรมตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ส่ งผลให้
กองทุ นฯ อาจดำเนิ นการไม่ ทันตาม
กรอบระยะเวลาหรือตามแผนงานที่
กำหนด
T๒ :
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เพราะ
ยอมรับ การดำเนิ นงานของกองทุ นฯ มี ภารกิ จ
ทุ กเดื อน ทั้ งทางด้ านงานบริ หารและ
กฎหมาย งานนโยบายและแผนงาน งาน
การเงิ นและบั ญ ชี และงานการ
ขั บ เคลื่ อนโครงการ/กิ จกรรมตาม
แผนปฏิ บั ติ การประจำปี จำเป็ นที่
จะต้ องปรั บโครงสร้ างอั ตรากำลั งของ
กองทุนฯ ให้รอบรังภารกิจดังกล่าว เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกองทุนใน
ด้านต่างๆ
T๓ :
การดำเนินการขออัตรากำลังในภารกิจที่
ควบคุม ขาดแคลนเพิ่ม พร้อมทั้ งกำหนดวงเงิน
งบประมาณสำหรับการบริหารบุคลากร
ในปีต่อไปให้เพียงพอ
T๔ :
ดำเนิ นการโดยมีคณะอนุ กรรมการที่มี
ถ่ายโอน ความชำนาญด้ านการเงิ นและบั ญชี
ด้ านบุ คลากร ด้ านนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ และตั วชี้ วั ด ในการ
พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดที่สำคัญ
เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ

S๓ โครงสร้ า งและ

คะแนนการวิเคราะห์
ผลรวม “คุณค่า/ผลประโยชน์”
(C)
(Benefit : B)

“ต้นทุน (มูลค่า)”
(Cost : C)

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕

ผลรวม
(B)

B๑ B๒ B๓ B๔ B๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑

๓

๑

๑

๓

๙

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

๑

๓

๒

๑

๒

๙

๓

๑

๒

๓

๓

๑๒

การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง S๓ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของ
กองทุนฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ มีดังนี้
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1= 0/0
➔ ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2= 0/0
➔ ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓= 15/9 = 1.67 ➔ มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก ควรดำเนินการอย่างยิ่ง
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4= 12/9 = 1.33 ➔ มีความคุ้มค่า ปานกลาง สามารถนำไปดำเนินการได้
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๕๔

ปัจจัยความเสี่ยง

S4 ความ
แปรปรวนของ
ภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม

กลยุทธ์
การจัดการ
ความเสี่ยง

รายละเอียดทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยง

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕

T๑ :
ไม่สามารถหลีกเลีย่ งความเสี่ยงนี้
หลีกเลี่ยง ได้ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่
T๒ :
ยอมรับ
T๓ :
ควบคุม

T๔ :
ถ่ายโอน

คะแนนการวิเคราะห์
ผลรวม “คุณค่า/ผลประโยชน์”
(C)
(Benefit : B)

“ต้นทุน (มูลค่า)”
(Cost : C)
๐

ไม่อาจควบคุมได้
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ ได้ ๐
เนื่ อ งจากมี ผลกระทบต่ อการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ
ดำเนิ นการควบคุมความเสี่ยงโดย ๑
การปรั บ แผนการดำเนิ นงาน
ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ไม่อาจ
ป้องกันหรือควบคุมได้ทัน
ต้องอาศัยการบูรณาการทำงาน ๑
ร่ว มกั บ เครื อ ข่ า ยของกองทุ น ฯ
เพื่ อล ด ผ ล ก ระท บ ขอ งก าร
ดำเนินงาน

B๑ B๒ B๓ B๔ B๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๓

๑

๑

๓

๙

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

๓

๒

๑

๒

๙

๓

๑

๒

๓

๓

๑๒

การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ของแต่ ล ะทางเลื อ กในการจั ด การความเสี่ ย ง S4 ความแปรปรวน
ของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม มีดังนี้
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4=

0/0
➔
0/0
➔
15/7 = 2.14➔
12/11 = 1.20 ➔

ผลรวม
(B)

ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก ควรดำเนินการอย่างยิ่ง
มีความคุ้มค่า ปานกลาง สามารถนำไปดำเนินการได้

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๕๕

ปัจจัยความเสี่ยง

S6 โรคภัยไข้เจ็บ
หรือโรคระบาดที่
อาจจะเกิดขึ้น

กลยุทธ์
การจัดการ
ความเสี่ยง

รายละเอียดทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยง

คะแนนการวิเคราะห์
ผลรวม “คุณค่า/ผลประโยชน์”
(C)
(Benefit : B)

“ต้นทุน (มูลค่า)”
(Cost : C)

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕

ผลรวม
(B)

B๑ B๒ B๓ B๔ B๕

T๑ :
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเป็น ๐
หลีกเลี่ยง สถานการณ์ ที่ ไม่ อ าจคาดการณ์
ล่วงหน้าได้

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

T๒ :
ยอมรับ

ไม่สามารถยอมรับ ความเสี่ย งนี้ ได้
เพ ร าะ ท ำให้ ก า ร ด ำ เนิ น ง า น
ขอ งก องทุ นฯไม่ เ ป็ น ตามแผน
การดำเนินงาน

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

T๓ :
ควบคุม

ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยการ 1
ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับ
สถานการณ์ ที่ ไม่ อาจป้ องกั นหรื อ
ควบคุมได้ทัน

๒

๑

๑

2

๗

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

T๔ :
ถ่ายโอน

ดำเนินการโดยมีคณะอนุกรรมการที่มี ๓
ความรู้ ความสามารถพิ จารณาการ
กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับ
กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

3

๑

๒

๒

11

๓

2

1

๓

๓

12

การประเมิน ความคุ้มค่าของแต่ ล ะทางเลือกในการจัดการความเสี่ ยง S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรค
ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น มีดังนี้
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4=

0/0
➔
0/0
➔
15/7 = 2.14➔
12/11 = 1.20 ➔

ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก ควรดำเนินการอย่างยิ่ง
มีความคุ้มค่า ปานกลาง สามารถนำไปดำเนินการได้

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ปัจจัยความเสี่ยง
O๕ บุคลากรด้าน
การเงินยังมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ

กลยุทธ์
การจัดการ
ความเสี่ยง

รายละเอียดทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยง

คะแนนการวิเคราะห์
ผลรวม “คุณค่า/ผลประโยชน์”
(C)
(Benefit : B)

“ต้นทุน (มูลค่า)”
(Cost : C)

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕

T๑ :
ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ได้
หลีกเลี่ยง เพ ร า ะ น โย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล
กำหนดให้ดำเนินการจ่ายเงิน การ
รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Internet
Banking) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห าร
จั ด การด้ า นการเงิ น ของกองทุ น ฯ
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย
T๒ :
ไม่ ส ามารถยอมรั บ ความเสี่ ย งได้
ยอมรับ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ก ำห น ด ให้ ทุ ก ก อ งทุ น ฯ ต้ อ ง
ดำเนิ นการรับ-จ่ ายเงินผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการกำหนด
เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ
T๓ :
การดำเนิ น การศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์
ควบคุม และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ในการจ่ า ยเงิ น
การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยจะ
ร่ ว มกั บ กลุ่ ม การคลั ง สำนั ก งาน
เลขานุ ก ารกรม ในการวางแผน
แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก า ร ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์
T๔ :
ต้ อ งอาศั ย การบู ร ณาการทำงาน
ถ่ายโอน ร่ ว มกั บ กลุ่ ม การคลั ง สำนั ก งาน
เลขานุการกรม กรมการศาสนา

ผลรวม
(B)

B๑ B๒ B๓ B๔ B๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๒

๑

๑

๑

๑

๖

๑

๒

๒

๒

๒

๙

๓

๑

๑

๑

๒

๘

๒

๓

๓

๓

๓

๑๔

การประเมินความคุ้มค่าของแต่ ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ มีดังนี้
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2 =
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓=
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4=

0/0
0/0
9/6 = 1.50
14/8 = 1.75

➔
➔
➔
➔

ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้
มีความคุ้มค่า ปานกลาง สามารถนำไปดำเนินการได้
มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก ควรดำเนินการอย่างยิ่ง
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๕.๕ แผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
S๓ โครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังของกองทุนฯ ที่มี
อยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้อง
กับปริมาณภารกิจ
ที่รับผิดชอบ

S๔ ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
S6 โรคภัยไข้เจ็บหรือโรค
ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
รับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ
ไม่เพียงพอ

ระดับ
คะแนน
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์
ยอม ควบ
รับ คุม

หลีก
เลี่ยง

15

-

-



15

-

-

15

-

1๔

-

การ
ควบคุม
ภายใน

กิจกรรมจัดการควบคุมความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

ระเวลา
ดำเนินการ

-

การดำเนินการขออัตรากำลังในภารกิจที่ขาด
แคลนเพิ่ม พร้อมทั้งกำหนดวงเงินงบประมาณ
สำหรับการบริหารบุคลากรในปีตอ่ ไปให้เพียงพอ

- ดำเนินการขออัตรากำลังของ
กองทุนฯ เพิ่มในปีงบประมาณ
ถัดไป ได้อย่างน้อย ๑ อัตรา



-

ปรับรูปแบบแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

-



-

-

-



ถ่าย
โอน
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. ๖3
ถึง
ก.ย. ๖4

-

กลุ่มงาน
กองทุน

- การปรับรูปแบบแผนงาน/
กิจกรรม

ต.ค. ๖3
ถึง
ก.ย. ๖4

-

กลุ่มงาน
กองทุน

ปรับรูปแบบแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

- การปรับรูปแบบแผนงาน/
กิจกรรม

-

กลุ่มงาน
กองทุน

การดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติใน
การจ่ ายเงิ น การั บเงิ น และการนำเงิ นส่ งคลั งผ่ าน
ระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยจะร่ วมกับกลุ่มการคลั ง
สำนั กงานเลขานุ การกรม ในการวางแผน และ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

- เจ้าหน้าที่กองทุน และ
เจ้าหน้าที่กลุม่ การคลังเข้าร่วม
ประชุม/อบรม หรือศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการรับ-จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

ต.ค. ๖3
ถึง
ก.ย. ๖4
ต.ค. ๖3
ถึง
ก.ย. ๖4

-

กลุ่มงาน
กองทุน, กลุ่ม
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การคลัง

