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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยง มีความจ าเป็นถือว่าเป็นบทบาทส าคัญ ซึ่งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใช้แนวทางของ COSO ERM Framework เป็นกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักสากล ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การ (Enterprise Risk 
Management : ERM) และการระบุความเสี่ยงแบ่งตามประเภทที่กระทรวงการคลังระบุไว้ ทั้ง ๔ ด้าน  

ส าหรับการบริหารความเสี่ยงหลักในด้านต่างๆ นั้น กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระ พุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้มีการปรับปรุงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กรมการศาสนา และมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานในองค์การ
มีวิธีการในการประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ส าหรับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต่อไป 
 
 กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ 
 พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
  ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

ความเป็นมา 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 
๔ ต าบล และสนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

วัตถุประสงค์ของการจดัตั้ง 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา 
๒. เพ่ือใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบ

ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้า 
ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงินต้นในกรณีจ าเป็น  

๓. เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔. เพ่ือเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่ พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ  
 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๕. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 

ยุทธศาสตร์ 
 ๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคี
เครือข่ายให้เกิดความย่ังยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ให้เป็นภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม 
“การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล”  
 ๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) 
ในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก   
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ฯ 

เฉลิมพระเกียรติองคเ์อกอัครศาสนูปถัมภก โดยมีเปูาหมาย ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ท าหน้าที่

เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 

ต าบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๒ 

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 

๒.๑ บทน า 
ในปัจจุบันทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) การด าเนินงานหรือ

การบริหารโครงการต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยความเสี่ยง
จะส่งผลกระทบในเชิงลบ และโอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร  

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) จึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือ/กระบวนการที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกองค์กร เพ่ือช่วยปูองกัน รักษา และ
ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
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การบริหารความเสี่ยง โดยได้ใช้แนวทาง COSO ERM Framework ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักสากล ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือท าให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร 

 

๒.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
๑. เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ

และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร 
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๒.๓ นิยามและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบ จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ของ
เหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ  

  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้ันตอน การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่
แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ ์และบริบทขององค์กร  

๑. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตามศึกษาเพ่ือหาแนวโน้มที่
จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพ่ือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส หรือเพ่ือลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง
ปัจจัยภายนอก เช่น  

- ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) เช่น การเกิดน้ าท่วม ไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด ที่ท าความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน  

- ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Environment) เช่น ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน 
ภาวการณ์แข่งขัน 

- ภาวะการเมือง (Political Environment) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการประกาศใช้
กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ที่เปิดหรือจ ากัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 

- สังคม (Social Environment) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร            การย้ายแหล่งที่อยู่โครงสร้างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Environment) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อี-คอมเมิร์ส ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร 
การลดโครงสร้างต้นทุน หรือความต้องการด้านเทคโนโลยี 

๒. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น 

- โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุน 
เพ่ือขยายหรือรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  
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- พนักงาน (Personnel) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุ
สัญญาจ้างการสูญเสียพนักงานส าคัญที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง และการหยุดผลิต  

- กระบวนการ (Process) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในกระบวนการ การส่งมอบสินค้า การควบคุมท่ีไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อ
ความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่พอใจของลูกค้า การเสียส่วนแบ่งการตลาด และการเสียชื่อเสียง  

- เทคโนโลยี (Technology) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายใน
องค์กร ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริตการเลือกระบบที่จะใช้การพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง  

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง  

  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง  

  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนแรง/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์หรือความเสี่ยง   

 

๒.๔ ประเภทความเสี่ยงขององค์กร 
ประเภทของความเสี่ยงตามหลักของ COSO (Committee of Sponsoring of the 

Treadway Commission) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร จ าแนกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น  

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การจัดสรรไม่เพียงพอ  

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C หรือ Event 
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมายที่
มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
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๒.๕ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
๑. ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร  
๒. ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  
๓. น ากลยุทธ์องค์กรไปด าเนินการในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ  
๔. ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความส าคัญได้ทันเวลา  
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ส่วนที่ ๓  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
 

๓.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

๑. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

๓. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

๔. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสียงและสนับสนุน
ให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบ
การรายงานการบริหารความเสียงให้ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

๕. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 
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๓.๒ โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก ไม่มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ที่ด าเนินงานด้านความเสี่ยง) อยู่ในกองทุนฯ จึงมอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน และ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของต้นสังกัด (กรมการศาสนา) ด าเนินการในส่วนน้ี 

กรมการศาสนา 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๗ คน) 
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

โครงสร้างการบรหิารงาน 
การรายงานควบคมุภายใน 
การรายงานความเสี่ยง 
การติดต่อสื่อสาร 

ส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานบริหารและกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม (๑๒ คน) 
ผู้อ านวยการส านกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานกรรมการ 
นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ เปน็กรรมการและเลขานกุาร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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๓.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

o คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการด้านบริหาร
ความเสี่ยง ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
 

o กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตาม การบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นอิสระ ดังนี้ 
 ๑. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลที่ ดี 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 ๒. สอบทานการด าเนินงานของกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 

o กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 งานบริหารและกฎหมาย มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. งานเลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

 ๒. งานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านการบริหารความเสี่ยง  

 ๓. งานน านโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ในการจัดท าแผน/ติดตาม/ประมวลผล และ
ประชาสัมพันธ์/รายงาน/แจ้งเวียนข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ  
ให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องรับทราบ 

 ๔. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 งานนโยบายและแผน  มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานตามนโยบายหรือแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 

 

 งานการเงินและบัญช ี มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนนิงานตามนโยบายหรือแผนบรหิารความเสีย่งของกองทุนฯ 
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรที่ดี คือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัด
กระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงตามเปูาหมาย คุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย 

๑) การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงจะถูกน ามาใช้ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึง
การด าเนินงานทุกขั้นตอน 

๒) การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่องค์กรก าหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจได้
ว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น 

๓) การตรวจสอบภายใน คือ งานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการก ากับดูแลที่ดีต่างๆ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร 

 

การตรวจสอบภายใน 
(Internal Auditing) 

การควบคุมภายใน 
(internal control) 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(Corporate Governance) 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 
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ส่วนที่ ๔  
กระบวนการ/ขั้นตอนบริหารความเสี่ยงของ 
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ขั้นตอนการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๓ 

ขั้นตอน ดังนี้  
๑. ขั้นเตรียมการก่อนจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
๒. ขั้นการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
๓. ขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที ่๑ : การเตรยีมการก่อนจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
ศึกษาเงื่อนไขและข้อมูลในการจัดท าระบบริหารความเสี่ยง  โดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 

งานกองทุนฯ ทุกคนต้องรับทราบนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ของกรมการศาสนา ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีการชี้แจงถึง
เหตุผลและท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้รับผิดชอบกองทุนฯ ก่อนที่จะมีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนฯ อย่างเป็นระบบ 

 

ขั้นตอนที ่๒ : การจัดท าระบบบริหารความเสีย่ง  
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา โดยใช้กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงตามตามมาตรฐาน COSO : ERM (Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร มีองค์ประกอบทั้งหมด ๘ 
ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) การก าหนดเปูาหมายหรือก าหนด
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง (Event Identification 
หรือ Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 
(Risk Response) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
(Information and Communication) และการเฝูาติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)   
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ภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหาร
ความเสี่ยงองค์การ เนื่องจากเป็นตัวก าหนดโครงสร้างและวินัยในการท างาน สภาพแวดล้อมภายในองค์การมี
ผลต่อวิธีการก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายการด าเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
วิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง 

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์การต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายการด าเนินธุรกิจ ก่อนที่จะท าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite) 

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การ ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร 
กระบวนการ เทคโนโลยี 

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงช่วยให้องค์การทราบว่า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์การอย่างไร 
โดยการวิเคราะห์ใน ๒ ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) 

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ฝุายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ที่ประเมินได้ให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ 
การลด และการกระจายความเสี่ยง 

ประเภทของความเสี่ยง 

องค์ประกอบการบรหิาร
ความเสีย่งตามหลัก COSO 
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๖. กิจกรรมเพ่ือการควบคุม (Control Activities) เป็นนโยบายและกระบวนการที่จะช่วยให้
แน่ใจว่า วิธีจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดในขั้นตอนก่อนหน้านั้น ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง องค์การต้อง
ก าหนดกิจกรรมควบคุมนั้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์การทุกระดับชั้นและทุกงาน (All Functions) 

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) ต้องมีการระบุถึงสารสนเทศ
ที่จะเป็นทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์การ และมีระบบสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมี
ความส าคัญและจ าเป็นในทุกระดับชั้นขององค์การ เนื่องจากเราต้องใช้สารสนเทศในการระบุ ประเมิน และ
ก าหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใช้ในด้านอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินงานให้ไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ให้ได ้

๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบ
ครบวงจร และมีการปรับแก้ตามความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจท าได้โดย 

 ๘.๑ การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจก าลังด าเนินไป (Ongoing Monitoring Activities) 
 ๘.๒ การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluations) 
 
เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องมีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการ ดังนี้  

 
 

๑. สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร  

๒. การก าหนด
เป้าหมาย 

๓. การระบุ 
ความเสี่ยง 

๔. การประเมิน 
ความเสี่ยง 

๕. วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

๖. กิจกรรม
บริหารความเสี่ยง 

๗. ข้อมูลและ 
การสื่อสาร 

๘. ติดตามผล 
และเฝ้าระวัง 
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๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) 
การก าหนดสภาพแวดล้อมภาย ในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ตั้งแต่การก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Policy) ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีการก าหนดสายการรายงาน การมอบอ านาจรวมทั้งให้มีการก าหนด
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจน
การก าหนดมาตรฐานด้านบุคลากร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ 
และกฎระเบียบต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบอ่ืนของการบริหารความเสี่ยง 
 

๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

บริหารความเสี่ยงที่แน่ชัดก่อน โดยค านึงถึงหลักการ “SMART” ดังนี้  
Specific : มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  
Measurable : สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
Attainable : สามารถท าให้บรรลุผลได้  
Relevant : มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง  
Timely : มีการก าหนดเวลาในการท า 
การก าหนดวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามพันธกิจ

ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสถานะปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะท าให้พันธกิจของหน่วยงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 

๓) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุความเสี่ยงเป็นการระบุว่า มีความเสี่ยงใดบ้างที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่ หรือความเสี่ยงใดบ้าง

ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกล่าวมีแหล่งที่มาท้ังจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  
ความเสี่ยงตามแนว COSO ERM Framework มี ๔ ลักษณะดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้แก่  
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ 

แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
สามารถจ าแนกได้ ๒ ประเภท คือ 

 ๑.๑ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สถานการณ์ผิดปกติหรือภัยพิบัติ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมือง 
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 ๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผล
กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นในการปฏิบัติงานประจ าวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกุลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้มักเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น  

 - ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ไม่เหมาะสม
กับลักษณะงาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

 - ความเสี่ยงจากการมอบอ านาจ การกระจายอ านาจภายในองค์กรอาจช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้ แต่ก็อาจสร้างปัญหาในการท างานได้เช่นกัน หากสายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน 
ภาวะผู้น าของการรับมอบอ านาจ หรือเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออ านาจที่ได้รับ 

 - ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาต่อการด าเนินการขององค์กร 
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การปลดระวางเครื่องมือและโปรแกรมเก่า การจัดการฐานข้อมูล 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงประเภทบัญชี การรับ - จ่ายเงินค่าจ าหน่ายยาง 
การทุจริต การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการเงิน 
อาจเกดผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C หรือ Event 
Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติงาน การ
ปกปูองคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

การระบุความเสี่ยงจะก าหนดตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายในแต่ละข้อที่มีสาเหตุมาจากทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งจ าแนกประเภทของความเสี่ยงตามรูปแบบ S-O-F-C ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมการศาสนา  
 

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการหลังจากท าการระบุความเสี่ยงแล้ว เพ่ือน าไปวิเคราะห์และ

จัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น (Impact)  
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยการด าเนินการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ 
๑) การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
๒) การจัดล าดับความเสี่ยง 
๓) การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
การก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (Risk Rating Scale) 

ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คณะท า งานด้านบริหารความเสี่ยง
ด าเนินการร่วมกันทั้งองค์กร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒ มิติ คือ โอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) ดูได้จากความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความสูญเสีย โดยอาจจ าแนกเป็นระดับต่ า ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การประเมินความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในอดีต 
อาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ข้อมูลในอดีตอ้างอิงเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่
เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากองค์การอ่ืนๆ หรือ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ ยงอ่ืน ซึ่ งจะช่วยให้การประเมินความเสี่ยง
สมเหตุสมผลมากขึ้น  

ผลกระทบ (Impact) ดูได้จากความรุนแรง หรือขนาดของความเสียหายเมื่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้น การประเมินความรุนแรงของการสูญเสียเป็นการคาดการณ์มูลค่าของ
ความสูญเสียเมื่อเกิดภัยขึ้น โดยอาศัยปัจจัยประกอบการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น 
มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่องค์กรสามารถรองรับได้โดยไม่ท าให้
เกิดการหยุดชะงัก  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความ
เสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงส่ง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก 
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การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อท าการก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการวิเคราะห์โอกาสเกิด (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้านแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการจัดล าดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงโดยการใช้ตารางการจัดล าดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Ranking) ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ 
เปูาหมายการปฏิบัติงานประจ าปี เปูาหมายตามตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของ
แต่ละรายการความเสี่ยง แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความต้องการในการจัดการความเสี่ยง
เพ่ือที่จะประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) และก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้  
 ความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 ความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องได้รับความสนใจจากผู้บริหารและ

ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ความเสี่ยงปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ ต้องมีการระบุความ

รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ และต้องมีการจัดการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือปูองกันไม่ให้
เกิดการเคลื่อนย้ายไปยัง ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 ความเสี่ยงต่ า เป็นระดับที่ยอมรับได้ สามารถจัดการได้โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมความเสี่ยง 

 
การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
เมื่อท าการจัดล าดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินมาตรการ

ควบคุมที่มีอยู่เพ่ือหาความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ซึ่งความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ดังกล่าวจะ
เป็นจุดเริ่มตนของการก าหนดความเสี่ยงในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สาเหตุที่ต้องประเมินมาตรการควบคุมี่ทีมี
อยู่ ก็เพื่อให้ทราบว่าระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ที่มี
อยู่หรือไม่ โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้  

 
ความเสี่ยงคงเหลือ  = ความเสี่ยงตามธรรมชาติที่ยังไมไ่ด้กระท าการใดๆ (Inherent Risk) – มาตรการควบคุม 

 
การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระท าได้โดยการเพ่ิมระดับมาตรการ

ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ท าให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
จากสมการข้างต้น ท าให้องค์กรสามารถก าหนดระดับความเสี่ยง (Risk Score) และระดับการควบคุม 
(Control Score) ได้อย่างเหมาะสม  
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เมื่อมีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ
ด าเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ได้ ก็สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการนั้นๆ ต่อไป 

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงท่ีมีอยู่ มาตรการการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้ันตอนดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยง ให้ด าเนินการตามล าดับขั้นดังต่อไปนี้  
(๑) ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ระบุลงในแบบฟอร์มที่ ๑ ระบุความเสี่ยง  

โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ  
ระดับโอกาส   ระดับ ๑ แทบไม่เกิดขึ้น  

ระดับ ๒ ไม่น่าจะเกิดขึ้น  
ระดับ ๓ เกิดข้ึนได้ยาก  
ระดับ ๔ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น  
ระดับ ๕ เกิดอย่างแน่นอน  

ระดับความรุนแรง  ระดับ ๑ ไม่รุนแรง   
ระดับ ๒ รุนแรงเล็กน้อย  
ระดับ ๓ รุนแรงปานกลาง  
ระดับ ๔ รุนแรงมาก  
ระดับ ๕ รุนแรงมากท่ีสุด  
 

ความเสี่ยง 

ที่มีอยู ่

การควบคุมภายใน 

(กิจกรรมควบคุม) 

ความเสี่ยงที่

เหลืออยู่ 
ความเสี่ยงที่

เหลืออยู่ 

การควบคุมภายใน 

(กิจกรรมควบคุม) 
 

การบริหารความ

เสี่ยง (มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ 
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ผลโอกาส (A) X ผลกระทบ (B) = ระดับความเส่ียง (A X B) 
 

(๒) หลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Consequence หรือ Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว น าผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
ระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ 
ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้  
 
 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ความหมาย 
ระดับความเสี่ยงต่ า (Low)  น้อยกว่า 

หรือ = ๓ คะแนน 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม  

ระดับความเสี่ยงปานกลาง  
(Medium)  

๔-๙ คะแนน ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม      
เพ่ือปูองกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง   
ระดับท่ีรับไม่ได้  

ระดับความเสี่ยงสูง (High)  ๑๐-๑๖ คะแนน ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ  
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่รับได้  

ระดับความเสี่ยงสูงมาก  
(Extreme)  

๑๗-๒๕ คะแนน ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  

 
(๓) จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของแต่ละด้าน

ลงในแบบฟอร์มที่ ๒ การจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Profile) และการจัดล าดับความเสี่ยงจะเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความเสี่ยงทั้งหมด โดยเรียงล าดับตามระดับของโอกาส x ผลกระทบในปัจจุบัน และระดับความเสี่ยงที่
คาดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้  

(๔) น าผลคะแนนการจัดล าดับความส าคัญมาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) แสดงระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการตรวจติดตามและประเมินผล   
การบริหารความเสี่ยง โดยแกนตั้ง คือ ระดับผลกระทบ ส่วนแกนนอนคือ ระดับโอกาส และได้จัดกลุ่มของ
ระดับออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับความเสี่ยงต่ า (สีเขียว) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับ  
ความเสี่ยงสูง (สีฟูา) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ลงในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Level Matrix) ซึ่งแบ่ง
ระดับของความเสี่ยง ดังนี้ 
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ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๗ - ๒๕ 
คะแนน) ควรมีการก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) พร้อมก าหนด
ผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีฟ้า (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๑๖ 
คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับ
ได ้โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) ) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Terminate) พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความส าคัญ     
ในการด าเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าโซนสีแดง  

ความเสี่ยงโซนสีเหลือง (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๔ - ๙ คะแนน) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน ทั้งนี้ยังต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปยังระดับท่ีรับไม่ได้  

ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ๓ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้ ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใดๆ 
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่ให้ผ่อนคลาย การควบคุมได้
ระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ มาตรการการจัดการกับความเสี่ยงนอกจากค านึงจากระดับความเสี่ยงที่อยู่ในแต่ละโซน  
Risk Matrix แล้ว ยังสามารถพิจารณาจากการจัดล าดับของระดับความเสี่ยงใน Risk Profile/Ranking 
ได้เช่นกัน 
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แผนภูมิความเสี่ยง 
 ระดับ ๑ 

แทบไม่เกิดขึ้น 
ระดับ ๒ 

ไม่น่าจะเกิดขึ้น 
ระดับ ๓ 

เกิดขึ้นได้ยาก 
ระดับ ๔ 

มีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดขึ้น 

ระดับ ๕ 
เกิดอย่าง 
แน่นอน 

ระดับ ๕ 
รุนแรงมาก 

ที่สุด 

(๕)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๑๐)  
ความเสี่ยงสูง  

(๑๕)  
ความเสี่ยงสูง  

(๒๐)  
ความเสี่ยง  
สูงมาก  

(๒๕)  
ความเสี่ยง  
สูงมาก  

ระดับ ๔ 
รุนแรงมาก 

(๔)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๘)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๑๒)  
ความเสี่ยงสูง  

(๑๖)  
ความเสี่ยงสูง  

(๒๐)  
ความเสี่ยง  
สูงมาก  

ระดับ ๓ 
รุนแรงปาน 

กลาง 

(๓)  
ความเสี่ยง  
ต่ ามาก  

(๖)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๙)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๑๒)  
ความเสี่ยงสูง  

(๑๕)  
ความเสี่ยงสูง  

ระดับ ๒ 
รุนแรงเล็กน้อย 

(๒)  
ความเสี่ยงต่ า  

(๔)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๖)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๘)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๑๐)  
ความเสี่ยงสูง  

ระดับ ๑ 
ไม่รุนแรง 

(๑)  
ความเสี่ยงต่ า  

(๒)  
ความเสี่ยงต่ า  

(๓)  
ความเสี่ยงต่ า  

(๔)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

(๕)  
ความเสี่ยง  
ปานกลาง  

 
            ความเสี่ยงต่ า          ความเสี่ยงปานกลาง               ความเสี่ยงสูง             ความเสี่ยงสูงมาก 

 
 

๕) วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เมื่อได้ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การสร้างมาตรการตอบสนองความเสี่ยง 

หรือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
(Risk Response) และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดของประเด็นความเสี่ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นการหาวิธีที่เหมาะสมเพ่ือจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง  เกิดขึ้นน้อยลง หรือ
ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับอันตราย  

กลยุทธ์ส าหรับจัดการความเสี่ยงมี ๔ แบบ เรียกง่ายๆ ว่า ๔Ts of Risk Responses หรือ ๔Ts 
Strategies) ได้แก่  

      



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๒๖  
 

 

 Take = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มี
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 
อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

 Treat = การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ  
 - พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือ

โครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 - ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มี

ความรู้เพียงพอ การก าหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน 
 - ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้ง

เครื่องดับเพลิง การแบ็คอัพข้อมูลเป็นระยะๆ การมีเซิร์ฟเวอร์ส ารอง  
 Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
 - ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้าง
รถไฟฟูาเป็นรถ BRT ในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิกโครงการที่สร้างผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน  

 - ข้อเสีย คือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากเกินไป จนไม่
สามารถมุ่งไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ได้  

 Transfer = การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing) ยกภาระในการเผชิญหน้ากับ 
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็น
การรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน  

 - การท าประกัน (Insurance) คือ การจ่ายเงินเพื่อปูองกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด เช่น การท าประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน  

 - การท าสัญญา (Contracts) คือ การท าข้อตกลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอื่นให้ด าเนินการแทน เป็นต้น 

 - การรับประกัน (Warranties) คือ ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้  
ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้ขายพร้อมที่
จะรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน จึงเป็นลักษณะของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย  

 

๖) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงเป็นการก าหนดแนวทางและกระบวนการใน

การระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  หน่วยงาน หรือการด าเนินงาน
ของหน่วยงานองค์กร รวมทั้งการก าหนดวิธีการในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
หน่วยงานหรือผู้บริหารยอมรับได้  
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การก าหนดแผน/กิจกรรมจัดการที่สาเหตุของความเสี่ยงเหล่านั้น ต้องพิจารณาว่า มาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่สามารถจัดการกับสาเหตุนั้นได้เพียงพอหรือไม่ หรือต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมา 
เพ่ือจัดการกับสาเหตุของความเสี่ยงนั้น โดยแผน/กิจกรรมการจัดการเพียงแผน/กิจกรรมเดียวอาจช่วย
แก้ปัญหาได้หลายสาเหตุ หรือช่วยจัดการความเสี่ยงอ่ืนก็ได้ และในขณะเดียวกัน สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็อาจมี
แผน/กิจกรรมการจัดการมากกว่า ๑ แผน/กิจกรรมได้เช่นกัน  

หน่วยงานต้องตระหนักว่า ไม่มีกฎตายตัวว่า เราควรจะท าแผน/กิจกรรมใดบ้าง เพราะขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วยงานเป็นหลัก การเลือกแผน/กิจกรรมมาใช้นั้นควรค านึงถึงหลักต่างๆ ดังนี้  

- แผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ดีควรกระท าได้เร็ว ใช้งบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพใน
การลด ควบคุม หรือปูองกันความเสี่ยงได้อย่างเห็นผล 

- แผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนตามมา หรือท าให้งานหยุดชะงัก 
ดังนั้น เม่ือหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณา

ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
โดยพิจารณาจาก  

๑. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้  

๒. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ทีจ่ะได้รบัจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่าคุม้คา่หรือไม ่ 

การวิเคราะห์ Cost – Benefit หรือ เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ  
หมายถึง การพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะด าเนินการหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน  (มูลค่า) และไม่สามารถ
ค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๒๘  
 

 

การน าแนวคิด Cost - Benefit Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ได้ก าหนด ประเด็น และองค์ประกอบ ที่จะน ามาพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

๑. เกณฑ์การประเมินต้นทุน (มูลค่า) Cost : C   
C๑ = เวลา  
C๒ = งบประมาณ  
C๓ = วัสดุอุปกรณ์  
C๔ = แรงงาน/ก าลังคน  
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน  

Cost - Benefit Analysis (CBA) 

สร้างการตอบสนอง
ความเสี่ยง 

ยอมรับ (Take) 
ลด (Treat) 

หลีกเลี่ยง (Terminate) 
โอน (Transfer) 

เรียงล าดับปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Profile) 

เลือกปัจจัยความเสี่ยง 
ที่จะบริหารจัดการ 

๔. กระบวนการควบคุมใน
ปัจจุบันเพียงพอหรือยัง 

๓. มีกระบวนการควบคุม
ในปัจจุบันหรือยัง 

๒. กระบวนการควบคุมความเสี่ยงท่ีควรมี 

ยังไม่เพียงพอ 

๑. พิจารณาล าดับของ Degree of Risk 
(ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก หรือ สูง) 

เพียงพอแล้ว 

ยังไม่ม ี

มี (Likelihood ต่่า หรือไม?่) 
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๒. เกณฑ์การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นฯ ไดแ้ก่ มูลค่ารวมกับคุณค่าของโครงการ Benefit : B 
B๑ = การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  
B๒ = การส่งผลให้องค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
B๓ = การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
B๔ = การพัฒนาองค์กร 
B๕ = การลดต้นทุน 

 
เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของต้นทุน/ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis) 

ในแต่ละทางเลือก (โครงการ/กิจกรรม) ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเด็นองค์/ประกอบท่ีพิจารณา ค่าคะแนน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ “ต้นทุน (มูลค่า)” (Cost : C) ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
C๑ = เวลา : การใช้เวลาในการด าเนินการโดยเฉลี่ย  
 ไม่เกิน ๒ วัน ต่อ เดือน  ๑ 

 ระหว่าง ๓ – ๙ วัน ต่อ เดือน  ๒ 

 เกิน ๑๐ วัน ต่อ เดือน  ๓ 

C๒ = งบประมาณ : การใช้งบประมาณของกองทุนฯ  
 ใช้งบประมาณต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ใช้งบประมาณกองทุนฯ หรือ ใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  ๑ 

 ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ๒ 

 เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓ 

C๓ = วัสดุอุปกรณ์ : การเอ้ืออ านวย/วางพ้ืนฐาน/สร้างโอกาสในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้อย่างเหมาะสม 

 

 โครงการฯ ช่วยเอื้ออ านวยฯ ให้เกดิการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้มาก  ๑ 

 โครงการฯ ช่วยเอื้ออ านวยฯ ให้เกดิการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้บ้าง ๒ 

 โครงการฯ ไมส่ามารถเอื้ออ านวยฯ ให้เกิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ได้เลย ๓ 

C๔ = แรงงาน/ก าลังคน : มีการบูรณาการการด าเนินโครงการฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๓ งาน ขึ้นไป  ๑ 

 ๒ งาน  ๒ 

 ๑ งาน  ๓ 

C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน : วิธีการด าเนินการตามโครงการฯ  
 ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก  ๑ 

 มากและไม่ยุ่งยาก หรือไม่มากแตยุ่่งยาก  ๒ 

 มากและค่อนข้างยาก ๓ 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม” (Benefit : B)  
B๑ = ตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง :  
 ๑ ปัจจัยเสี่ยง ๑ 

 ๒ ปัจจัยเสี่ยง ๒ 

 ๓ ปัจจัยเสี่ยง ขึ้นไป ๓ 

B๒ = ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถลดเวลาในการด าเนินงานได้ :  
 ไม่มั่นใจ ๑ 

 มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้บ้าง/ลดความผดิพลาดได้บ้าง/ลดความยุ่งยากได้บ้าง ๒ 

 มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้มาก/ลดความผดิพลาดได้มาก/ลดความยุ่งยากได้มาก ๓ 

B๓ = เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ :  
 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ ๑ 

 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี/มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน ๒ 

 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าท่ี ๓ 

B๔ = การพัฒนาองค์กร : ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ๑ 

 เป็นการปูองกันปัญหา หรือพัฒนาระบบการรายงาน ๒ 

 เป็นการวางระบบ และพัฒนาองคก์รในอนาคต/เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ ๓ 

B๕ = การลดต้นทุน/ปูองกันความเสี่ยงในอนาคต  : ต้นทุน ประกอบด้วย เวลา งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ แรงงาน/ก าลังคน และกระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 หากไดด้ าเนินงานโครงการแล้ว จะท าให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วคราว ๑ 

 หากไดด้ าเนินงานโครงการแล้ว จะสามารลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ ๒ 

 หากไดด้ าเนินงานโครงการแล้ว จะสามารลดปัญหาและปูองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นในอนาคตได้ ๓ 

 
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม 

 ให้น าคะแนนรวม ของ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม” (B) มาเป็นตัวตั้ง  แล้วน า
คะแนนรวม ของ “ต้นทุน”  (C) มาหาร เพ่ือหาอัตราส่วนความคุ้มค่าของโครงการฯ     

 หากมีค่าคะแนน น้อยกว่า ๐-๐.๗๕  แสดงว่า  โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า น้อย   
ไม่ควรด าเนินโครงการ   

 หากมีค่าคะแนน เท่ากับ ๐.๗๖-๑.๕๐ แสดงว่า  โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า  ปานกลาง   
สามารถนาไปด าเนินการได้  

 หากมีค่าคะแนน มากกว่า ๑.๕๐ ขึ้นไป  แสดงว่า  โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก   
ควรด าเนินโครงการอย่างย่ิง   



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๓๑  
 

 

๓. กรณีท่ีหน่วยงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้ก าหนดวิธีการควบคุมใน
แผนบริหารความเสี่ยง 

๔. ส าหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ด าเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยง
ที่มีนัยส าคญั ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้
น ามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 
 

๗) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ให้บุคลากรของ

กองทุนฯ ได้ทราบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และผู้รับผิดชอบน าไปด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนด ในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลาย
รูปแบบ/วิธีการ เช่น ให้บุคลากรร่วมเป็นคณะท างาน สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอบรม หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมจัดการความเสี่ยงในการประชุมประจ า เดือน
ของหน่วยงาน เป็นต้น  
 

๘) การเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์จ าเป็นจะต้องมีการติดตามผลหลังจากด าเนินการตามแผน และ

ท าการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพดีหรือควรมีการปรับเปลี่ยน  โดยอาจก าหนดข้อมูลที่
ต้องติดตาม จัดท า Check Sheet และก าหนดความถี่เพ่ือสอบทานทุก ๓ เดือน ๖ เดือน หรือทุกปี เป็นต้น 
นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง เพ่ือพิจารณาว่า ความเสี่ยงใดที่
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาหรือไม่ โดยอาจก าหนดเป็น แผนด าเนินการ รวมทั้ง
มีเครื่องมือที่ใช้เพื่อรายงาน ติดตามผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  

ขั้นตอนของการติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
- การติดตามผล โดยด าเนินการติดตามผลภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่า แผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของหน่วยงาน ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริการจัดการความเสี่ยง ความเหมาะสมกับสถานการณ์  
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม โดยมีเปูาหมายในการติดตามผล ดังนี้  

(๑) เพ่ือประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดความเสี่ยง  รวมทั้งติดตามผล    
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม ่เพ่ือให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามที่คาดหมาย  
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(๒) เพ่ือประเมินว่า แผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ด าเนินการได้ หรือเป็นการตรวจสอบ
ความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนดหรือไม่  สามารถลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  

 

ขั้นตอนที ่๓ : การประเมินผลและรายงานผลการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ลักษณะ ดังนี้  
๑. การประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการประเมินผลที่

รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน เพ่ือประเมินว่ากระบวนงานต่างๆ ได้มีการด าเนินการ
ตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้
หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ เพ่ือปรับแผน
บริหารความเสี่ยงและด าเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  

๒. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ โดยประเมินผล ดังนี้  
- มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่  
- การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมนั้นสามารถลดความเสีย่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
- มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความสนใจ 

แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่  
ระบบในการรายงานติดตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงสามารถติดตามโดยใช้แบบฟอร์ม   

ที่ ๖ (ดูภาคผนวก) รายงานติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการติดตามมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงตามช่วงเวลาเป็นรายเดือน หรือไตรมาส หรือตามความเหมาะสม โดยท าการระบุความคืบหน้าของ
การจัดการความเสี่ยง (% ความส าเร็จเทียบกับแผน) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขและผู้ที่ท าการสอบทาน
เพ่ือให้สามารถด าเนินมาตรการได้อย่างสมบูรณ์  
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ส่วนที่ ๕  
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

๑. เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
๒. เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหา

วิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
๓. เพ่ือสร้างแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนที่จะเกิด

ขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝูาระวังความ

เสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
๕. เพ่ือน าโอกาสที่เกิดขึ้นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
๖. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

๕.๑ การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงใน

แต่ละด้านตามหลักของ COSO ดังนี้ 
๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบผลต่อการบริหารจัดการ

โครงการ  
S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ 
S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ 
S๔ กรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากร ที่ปฏิบัติงานจริง 
S๕ ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
S๖ อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ) 
S๗ โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

 



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๓๔  
 

 

๒) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ 

เนื่องจากขาดการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
O๒ กระบวนการด าเนินงานทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียนฯ 

(ประกอบด้วยบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หากมีงานเร่งด่วน จะท าให้เกิดความล่าช้า 
O๓ การวางแผน ประสานและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยังไม่มี

ความพร้อมเท่าที่ควร 
O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ  
O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง 
 
๓) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
F๑ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ มีผลกระทบต่อความสามารถใน

การบริหารเงินของโครงการ 
F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรมของโครงการไม่สอดคล้องกับที่ควรจะเป็น  
F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อ่ืน นอกจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
๔) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C) 
C๑ บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุไม่เพียงพอ 
C๒ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการด าเนินการตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การเบิกจ่ายงบประมาณ  
C๓ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพ่ือบังคับใช้มีเป็นจ านวนมาก 
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รายการความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจ ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

๑. ส่งเสริม
สนับสนนุและ
พัฒนาการ
ด าเนินกิจกรรม
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 
๒. ส่งเสริม
สนับสนนุ
พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน
ไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ 
สังเวชนียสถาน 

ด้านกลยุทธ ์
(Strategic 
Risk : S) 

S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลกระทบผลต่อ
การบริหารจัดการโครงการ 

- ท าให้การด าเนินงานของกองทุนฯ 
ล่าชา้/ไม่ต่อเนื่อง 

S๒ การเปลีย่นแปลงทางการเมืองสง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนนิงานในภาพรวมของกองทุนฯ  

- ท าให้การด าเนินงานของกองทุนฯ 
ล่าชา้/ไม่ต่อเนื่อง 

S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนฯ ยังไม่
สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ 

- กองทุนฯ ด าเนนิงานไม่ทนัตามกรอบ
ระยะเวลาหรือตามแผนงานที่ก าหนด 

S๔ กรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ ในปัจจบุัน
ไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากร ที่
ปฏิบัติงานจริง 

- กองทุนฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและ
โครงการสร้าง 

S๕ ความแปรปรวนของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม 

- ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรม/
โครงการของกองทุนฯ เกิดความ
ล่าชา้หรือต้องหยุดชะงัก 

S๖ อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่
ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ) 

- ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรม/
โครงการของกองทุนฯ เกิดความ
ล่าชา้หรือต้องหยุดชะงัก 

S๗ โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

- ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรม/
โครงการของกองทุนฯ เกิดความ
ล่าชา้หรือต้องหยุดชะงัก 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk : O) 

O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของกองทุนฯ เนื่องจากขาดการรวบรวม
และจัดท าฐานข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง 

- การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของกองทุนฯ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

O๒ กระบวนการด าเนินงานทุกอย่างต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารทุน
หมุนเวียนฯ (ประกอบดว้ยบุคลากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หากมีงานเร่งด่วน 
จะท าให้เกิดความล่าช้า 

- การด าเนินงานเกิดความยุ่งยาก
และล่าช้า 

O๓ การวางแผน ประสานและการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ยังไม่มีความพรอ้ม
เท่าที่ควร 

- ไม่สามารถตอบสนองแก่ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียกับกองทนุฯ ไดต้รงตาม
ความต้องการ และไม่สามารถ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาทีไ่ม่ได้มี
การวางแผนไวล้่วงหนา้ เช่น กรณี
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเจ็บปว่ย 

O๔ การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของ - การด าเนินงานที่ต้องบูรณาการกับ
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รายการความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจ ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายเกิดอุปสรรค เนื่องจาก
เครือข่ายไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ 

O๕ บุคลากรด้านการเงินยงัมีความรูค้วาม
เข้าใจในเร่ืองการรับ-จ่ายเงนิผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ  

- กองทุนฯ ไม่สามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

O๖ การติดตาม ประเมนิผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเนื่องอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ไม่ทันต่อสถานการณ ์

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk : F) 

F๑ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ มีผลกระทบตอ่
ความสามารถในการบริหารเงินของ
โครงการ 

- โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ 
ด าเนินการได้ไม่คล่องตัว 

F๒ การประมาณคา่ใช้จ่ายในบางกจิกรรม
ของโครงการไม่สอดคล้องกับทีค่วรจะ
เป็น 

- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
สอดคล้องกับแผนการใชจ้่ายเงนิ
ประจ าป ี

F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจาก
งบประมาณทีไ่ด้รับสนับสนนุจาก
งบประมาณแผน่ดิน  

- เงินสะสมของกองทุนฯ ลดลงทุกปี 
เนื่องจากกองทุนฯ มีรายจา่ยสงูกว่า
รายรับ 

ด้าน
กฎระเบียบ

หรือ 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(Compliance 
Risk : C) 

C๑ บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การพัสด ุ

- ท าให้เกิดปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย/
งานพสัดุต่างๆ 

C๒ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการ
ด าเนินการตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
 

C๓ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพื่อบังคับใช้มี
เป็นจ านวนมาก  

- บุคคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจใน
รายละเอียดของระเบียบ/กฎหมาย 
ท าให้ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือไม่
เป็นไปตามข้อบังคบัต่างๆ 
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๕.๒ การประเมินความเสี่ยงของกองทุนฯ 
จากการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ข้างต้น ได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่

จากการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
- ระดับโอกาส (Likelihood) หรือความถ่ีที่จะเกิดความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก ๔ ปี ต่อครั้ง 
๒ น้อย ๒ – ๓ ปี ต่อครั้ง 
๓ ปานกลาง เกิดปีละ ๑ ครั้ง 
๔ สูง เกิดไตรมาสละครั้ง 
๕ สูงมาก เกิดเดือนละครั้ง หรือมากกว่า 

 

- ระดับผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้มีดังนี้ 
๑) กรณผีลกระทบที่สามารถวัดได้เป็นตัวเงิน (เชิงปริมาณ) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒ น้อย เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงิน ระหว่าง ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓ ปานกลาง เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔ สูง เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงนิ ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕ สูงมาก เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงิน มกกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) กรณผีลกระทบที่ด้านกลยุทธ์ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

๑ น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความน่าเชื่อถือของกองทุนเลย 
๒ น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความน่าเชื่อถือของกองทุนในระดับน้อย 
๓ ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางเป้าหมายและความน่าเชื่อถือของกองทุนบ้าง 
๔ สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความน่าเชื่อถือของกองทุนในระดับสูง 
๕ สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและความน่าเชื่อถือของกองทุนในระดับสูงมาก 

๓) กรณผีลกระทบด้านกี่ด าเนินงาน (ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

๑ น้อยมาก กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยมาก 
๒ น้อย กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อย 
๓ ปานกลาง กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปานกลาง 
๔ สูง กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก 
๕ สูงมาก กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 
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ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาส (A) x ระดับผลกระทบ (B) 
 

จากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ได้จัดท าระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยหาระดับหรือ
คะแนนความเสี่ยง ดังนี้ 

เพ่ือจัดกลุ่มเป็น ๔ ระดับ คือ 

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความหมาย 
ต่ า (Low) น้อยกว่า 

หรือ = ๓ คะแนน 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมี
การจัดการเพ่ิมเติม  

ปานกลาง (Medium) ๔-๙ คะแนน ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ีรับไม่ได้  

สูง (High) ๑๐-๑๖ คะแนน ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการ ความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่รับได้  

สูงมาก (Extreme) ๑๗-๒๕ คะแนน ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  

 
ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) 

 ระดับโอกาส 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

 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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การทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
การระบุความเสี่ยงของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณาทบทวน 

ความเสี่ยงเดิมท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความต่อเนื่องและ
ให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผลจากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ (ระดับความเสี่ยงสูง) จ านวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ๑ ความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ๒ ความเสี่ยง ซึ่งกองทุนฯ จะได้น าความเสี่ยงเหล่านี้
มาบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตารางผลการด าเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริม 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเดน็ปัจจัยความเสี่ยง 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วดัผลผลติ 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ระดบัความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ (A) (B)  (A x B) ระดับ
ความ
เสี่ยง 

S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กรมการศาสนา ส่งผลกระทบผล
ต่อการบริหารจัดการโครงการ  

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๒ ๖ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานใน
ภาพรวมของกองทุนฯ 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๒ ๖ ต่ า - กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของ
กองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

การด าเนินการขอ
อัตราก าลังในภารกิจท่ี
ขาดแคลนเพิ่ม พร้อมท้ัง
ก าหนดวงเงิน
งบประมาณส าหรับการ
บริหารบุคลากรในปี
ต่อไปให้เพียงพอ 

กองทุนฯ ได้รับความ
เห็นชอบและมี
โครงสร้างอัตราก าลัง
ท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจ จ านวนอย่าง
น้อย ๑ อัตรา 

ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๕ ๓ ๑๕ สูง - กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลัง
มาใช้วิเคราะห์ในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ 
เนื่องจากขาดการรวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

ต้องอาศัยการบูรณาการ
ท างานร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม กลุ่มแผนงาน
และยุทธศาสตร์ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่วนงานอื่น ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
และจัดท าฐานข้อมูล
ย้อนหลังอย่างต่อเน่ือง 

กองทุนฯ มี
แผนพัฒนาเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล ส าหรับใช้
วิเคราะห์ในการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ 
จ านวน ๑ แผน 

ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๔ ๓ ๑๒ สูง - กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

O๒ กระบวนการด าเนินงานทุก
อย่างต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียนฯ 
(ประกอบด้วยบุคลากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หากมีงาน
เร่งด่วน จะท าให้เกิดความล่าช้า 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง  

ก.ย.๖๒ 

๕ ๑ ๕ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๔๐  
 

 

ประเดน็ปัจจัยความเสี่ยง 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วดัผลผลติ 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ระดบัความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ (A) (B)  (A x B) ระดับ
ความ
เสี่ยง 

O๓ การประสานและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ยังไม่มีความพร้อม
เท่าท่ีควร 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๒ ๖ ปาน
กลาง 

 กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๔ ๒ ๘ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ-
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ 

ต้องอาศัยการบูรณา
การท างานร่วมกับ
กลุ่มการคลัง 
ส านักงานเลขานุการ
กรม กรมการศาสนา 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ด้านการเงินของ
กองทุนฯ ได้เขา้ร่วม
อบรม/หารือร่วมกบั
เจ้าหน้าทีธ่นาคาร
เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์
และวิธกีารปฏิบัติใน
การรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
อย่างน้อย ๑ คร้ัง 

ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๕ ๓ ๑๕ สูง - กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่ต่อเน่ือง
อย่างต่อเน่ือง 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

F๑ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
มีผลกระทบต่อความสามารถใน
การบริหารเงินของโครงการ 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมของโครงการไม่สอดคล้อง
กับท่ีควรจะเป็น 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๒ ๒ ๔ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น 
นอกจากงบประมาณท่ีได้รับ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๕ ๑ ๕ ปาน
กลาง 

 กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

C๑ บุคลากรของกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การพัสดุไม่เพียงพอ 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

C๒ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการ
ด าเนินการตามกฎระเบียบหรอืกฎหมายท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๒ ๔ ๘ ปาน
กลาง 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

C๓ ระเบียบและข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนท่ีออกมา
ใหม่เพื่อบังคับใช้มีเป็นจ านวนมาก 

ติดตามผลต่อเนื่อง * ต.ค.๖๑ 
ถึง 

ก.ย.๖๒ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

 กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

หมายเหตุ : ความเส่ียงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีระดับความเส่ียง ต่ า หรือ ปานกลาง เป็นความเส่ียงที่มีระดับที่พอยอมรับได้ 
 แต่ต้องมีการควบคุม โดยการติดตามผลต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได ้
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ตารางเปรียบเทียบแสดงความเสี่ยงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
รหัสเดิม รายการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการทบทวน รายการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รหัสใหม่ 

S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายกรมการ
ศาสนา ส่งผลกระทบผลต่อการ
บริหารจัดการโครงการ 

ชื่อใหม ่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผล
กระทบผลต่อการบริหารจัดการ
โครงการ 

S๑ 

S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสง่ผล
กระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวม
ของกองทุนฯ  

ชื่อเดิม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสง่ผล
กระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวม
ของกองทุนฯ  

S๒ 

S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของกองทนุฯ ยัง
ไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ชื่อเดิม โครงสร้างอัตราก าลังของกองทนุฯ ยัง
ไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่
รับผิดชอบ 

S๓ 

- - เพิ่มใหม ่ กรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ ใน
ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจ านวน
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานจรงิ 

S๔ 

- - เพิ่มใหม ่ ความแปรปรวนของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อม 

S๕ 

- - เพิ่มใหม ่ อุบัติเหตุหรอืภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยา่ง
ไม่ตั้งใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ) 

S๖ 

- - เพิ่มใหม ่ โรคภัยไขเ้จ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

S๗ 

O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทนุฯ เนื่องจากขาด
การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง  

ชื่อเดิม ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทนุฯ เนื่องจากขาด
การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง  

O๑ 

O๒ กระบวนการด าเนินงานทุกอย่างต้อง
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรม
บริหารทุนหมุนเวียนฯ (ประกอบด้วย
บุคลากรและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 
หากมีงานเรง่ด่วน จะท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

ชื่อเดิม กระบวนการด าเนินงานทุกอย่างต้อง
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรม
บริหารทุนหมุนเวียนฯ (ประกอบด้วย
บุคลากรและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 
หากมีงานเรง่ด่วน จะท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

O๒ 

O๓ การประสานและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร 

ชื่อใหม ่ การวางแผน ประสานและการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ยังไมม่ี
ความพร้อมเท่าที่ควร 

O๓ 

O๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

ชื่อเดิม การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
 

O๔ 
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ตารางเปรียบเทียบแสดงความเสี่ยงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
รหัสเดิม รายการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการทบทวน รายการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รหัสใหม่ 

O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ 

ชื่อเดิม บุคลากรด้านการเงินยังมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ 

O๕ 

O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทนุฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง 

ชื่อเดิม การติดตาม ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของกองทนุฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง 

O๖ 

F๑ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการ
บริหารเงินของโครงการ 

ชื่อเดิม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการ
บริหารเงินของโครงการ 

F๑ 

F๒ การประมาณค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมของโครงการไม่สอดคลอ้งกับ
ที่ควรจะเปน็ 

ชื่อเดิม การประมาณค่าใช้จ่ายในบาง
กิจกรรมของโครงการไม่สอดคลอ้งกับ
ที่ควรจะเปน็ 

F๒ 

F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจาก
งบประมาณที่ได้รบัสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน  

ชื่อเดิม กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจาก
งบประมาณที่ได้รบัสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน  

F๓ 

C๑ บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการพัสด ุ

ชื่อเดิม บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการพัสด ุ

C๑ 

C๒ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาใน
การด าเนินการตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบกิจ่าย
งบประมาณ 

ชื่อเดิม เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาใน
การด าเนินการตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบกิจ่าย
งบประมาณ 

C๒ 

C๓ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กับทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพือ่
บังคบัใช้มีเป็นจ านวนมาก 

ชื่อเดิม ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กับทุนหมุนเวียนที่ออกมาใหม่เพือ่
บังคบัใช้มีเป็นจ านวนมาก 

C๓ 
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ประเภท
ความเสี่ยง 

ประเด็นปจัจัยความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ 

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

โอกาส 
(A) 

ผล 
กระทบ 

(B) 

ความ
เสี่ยง 

(A x B) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

S S๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 
ส่งผลกระทบผลต่อการบริหารจดัการโครงการ 

๓ ๒ ๖ ปานกลาง 

S S๒ การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงาน
ในภาพรวมของกองทุนฯ  

๑ ๓ ๓ ต่ า 

S S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 

๕ ๓ ๑๕ สูง 

S S๔ กรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ ในปัจจุบนัไม่สอดคล้องกบั
จ านวนบุคลากร ที่ปฏบิัติงานจรงิ 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

S S๕ ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
 

๒ ๓ ๖ ปานกลาง 

S S๖ อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัง้ใจ (ที่ไม่ใช่ภัยจาก
ธรรมชาติ) 

๒ ๓ ๖ ปานกลาง 

S S๗ โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

๒ ๓ ๖ ปานกลาง 

O O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการด าเนนิ
โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาดการรวบรวม
และจัดท าฐานข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง  

๔ ๓ ๑๒ สูง 

O O๒ กระบวนการด าเนนิงานทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมบริหารทนุหมนุเวียนฯ (ประกอบด้วยบคุลากรและ
ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก) หากมีงานเร่งด่วน จะท าให้เกิดความลา่ช้า 

๕ ๑ ๕ ปานกลาง 

O O๓ การวางแผน ประสานและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร 

๓ ๒ ๖ ปานกลาง 

O O๔ การประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๒ ๘ ปานกลาง 

O O๕ บุคลากรด้านการเงินยงัมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการรับ-
จ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ 

๕ ๓ ๑๕ สูง 

O O๖ การติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ ยังไม่
ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

F F๑ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคบัของทางราชการมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารเงินของโครงการ 

 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

F F๒ การประมาณคา่ใช้จ่ายในบางกิจกรรมของโครงการไม่
สอดคล้องกับที่ควรจะเปน็ 

 

๒ ๒ ๔ ปานกลาง 

F F๓ กองทุนฯ ไม่มีรายได้อื่น นอกจากงบประมาณทีไ่ด้รับสนบัสนุน
จากงบประมาณแผ่นดนิ  

๕ ๑ ๕ ปานกลาง 
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ประเภท
ความเสี่ยง 

ประเด็นปจัจัยความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ 

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

โอกาส 
(A) 

ผล 
กระทบ 

(B) 

ความ
เสี่ยง 

(A x B) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

C C๑ บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ 
 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

C C๒ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการด าเนนิการตาม
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๒ ๔ ๘ ปานกลาง 

C C๓ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่ออกมา
ใหม่เพื่อบังคับใช้มีเป็นจ านวนมาก 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

 
 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Level Matrix)  
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ระดับโอกาส 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕      

๔  C๒    

๓ S๒ S๖, S๗ O๖, F๑,  
C๑, C๓ 

O๑ S๓, S๔,  
O๕, C๔ 

๒  F๒ S๑, O๓,  
C๑ 

O๔  

๑     O๒, F๓ 

 
 
 
 
 



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๔๕  
 

 

๕.๓ วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ของกองทุนฯ 

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

มาตรการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
มาตรการบริหารความเสี่ยงเป็นการจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ที่ผ่านการประเมิน

ความเสี่ยง ซึ่งมีระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง สูงมาก โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงและประเด็นอ่ืนที่มีนัยส าคัญ 
๑)  ความเสี่ยง : ปัจจัยในแต่ละด้านของกองทุนฯ ที่ถูกคัดเลือกมาจากความเสี่ยงแต่ละด้านที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง/สูงมาก และน ามาบริหารความเสี่ยง 
๒) มาตรการตอบสนองความเสี่ยง : เป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือด าเนินการในแต่ละความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น เพ่ือลด บรรเทา หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
๓) ตัวชี้วัด : เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งเป็น

การก าหนดเป้าหมาย/ผลส าเร็จในข้อ ๒) 
๔) ระยะเวลา : เป็นการแสดงระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละมาตรการ 
๕) งบประมาณ : เป็นการระบุทรัพยากร/งบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
๖) ผู้รับผิดชอบ : ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของมาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
จากการประเมินความเสี่ยง และทราบระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แล้ว พิจารณาปัจจัย

ความเสี่ยงที่มีระดับความสูง เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งพบว่ามี ๕ ปัจจัยความเสี่ยง ที่มีค่าระดับ
ความเสี่ยงสูง ดังนี้ 

จากนั้นพิจารณาน า ๓ ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาเข้ากระบวนการควบคุมความเสี่ยง โดยพิจารณา
แต่ละทางเลือกเพ่ือน าไปวิเคราะห์ Cost - Benefit Analysis (CBA) ในล าดับต่อไป 

 

 

 
S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ 
O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาดการรวบรวม

และจัดท าฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
วิธีการ/กลยุทธ์ 

ที่ใช้จัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดแนวทาง/ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

S๓ โครงสร้างอัตรา 
ก าลังของกองทุนฯ 
ยังไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณภารกิจที่
รับผิดชอบ 

การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

(Terminate) 

ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ได้ เนื่องจากบุคลากรตามโครงสร้างของ
กองทุนฯ มีพนักงานกองทุน จ านวน ๒ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อภารกิจ
ของกองทุนฯ ทั้งทางด้านงานบริหารและกฎหมาย งานนโยบายและ
แผนงาน งานการเงินและบัญชี และงานการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้กองทุนฯ อาจด าเนินการ
ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาหรือตามแผนงานที่ก าหนด  

การยอมรับ
ความเสี่ยง  

(Take) 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เพราะการด าเนินงานของกองทุนฯ มี
ภารกิจทุกเดือน ทั้งทางด้านงานบริหารและกฎหมาย งานนโยบายและ
แผนงาน งานการเงินและบัญชี และงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี จ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างอัตราก าลังของ
กองทุนฯ ให้รอบรังภารกิจดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกองทุน
ในด้านต่างๆ  

การควบคุม
ความเสี่ยง  
(Treat) 

การด าเนินการขออัตราก าลังในภารกิจที่ขาดแคลนเพ่ิม พร้อมทั้งก าหนด
วงเงินงบประมาณส าหรับการบริหารบุคลากรในปีต่อไปให้เพียงพอ 

การถ่ายโอน
ความเสี่ยง 
(Transfer) 

ด าเนินการโดยมีคณะอนุกรรมการที่มีความช านาญด้านการเงินและบัญชี 
ด้านบุคลากร ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ในการพิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดที่ส าคัญเพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  

O๑ ไม่มีการน า
ฐานข้อมูลย้อนหลัง
มาใช้วิเคราะห์ในการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุน
ฯ เนื่องจากขาดการ
รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

(Terminate) 

ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ได้เพราะการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิ เคราะห์ ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม มีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานที่ต่อเนื่องของกองทุนฯ ทั้งนี้การน าผลการ
ด าเนินงานย้อนหลังจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง  

(Take) 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากการจัดฐานข้อมูลเป็นระบบจะ
ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นในการจัดท า Big data เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลของภาคประชาชน และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

การควบคุม
ความเสี่ยง  
(Treat) 

ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงได้ โดยการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บผลการด าเนินงานส าหรับใช้
ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนฯ 

การถ่ายโอน
ความเสี่ยง 
(Transfer) 

ต้องอาศัยการบูรณาการท างานร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กลุ่ม
แผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่มประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่วนงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บผลการด าเนินงานส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
วิธีการ/กลยุทธ์ 

ที่ใช้จัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดแนวทาง/ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนฯ 
O๕ บุคลากรด้าน
การเงินยังมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ 

การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

(Terminate) 

ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ได้เพราะนโยบายของรัฐบาลก าหนดให้
ด าเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนฯ ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย 

การยอมรับ
ความเสี่ยง  

(Take) 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ก าหนดให้ทุกกองทุนฯ ต้ องด าเนินการรับ -จ่ ายเงินผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 

การควบคุม
ความเสี่ยง  
(Treat) 

การด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับ
เงิน และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะร่วมกับกลุ่ม
การคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ในการวางแผน และด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

การถ่ายโอน
ความเสี่ยง 
(Transfer) 

ต้องอาศัยการบูรณาการท างานร่วมกับกลุ่มการคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม กรมการศาสนา 
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๕.๔ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ Cost – Benefit ในแต่ละทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง 

เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะด าเนินการหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า) 

โดยได้ก าหนด ประเด็น และองค์ประกอบ ที่จะน ามาพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของ
ทางเลือก ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

เกณฑ์การประเมินต้นทุน (มูลค่า) Cost : C 
C๑ = เวลา  
C๒ = งบประมาณ  
C๓ = วัสดุอุปกรณ์  
C๔ = แรงงาน/ก าลังคน  
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน 
 
เกณฑ์การประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นฯ ได้แก่ มูลคา่รวมกับคุณค่าของโครงการ Benefit : B 
B๑ = การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  
B๒ = การส่งผลให้องค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
B๓ = การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
B๔ = การพัฒนาองค์กร 
B๕ = การลดต้นทุน 

 
เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของต้นทุน/ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis) 

ในแต่ละทางเลือกเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็นองค์/ประกอบท่ีพิจารณา ค่าคะแนน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ “ต้นทุน (มูลค่า)” (Cost : C) ในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
C๑ = เวลา : การใช้เวลาในการด าเนินการโดยเฉลี่ย  
 ไม่เกิน ๒ วัน ต่อ เดือน  ๑ 

 ระหว่าง ๓ – ๙ วัน ต่อ เดือน  ๒ 

 เกิน ๑๐ วัน ต่อ เดือน  ๓ 
C๒ = งบประมาณ : การใช้งบประมาณของกองทุนฯ  
 ใช้งบประมาณต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ใช้งบประมาณกองทุนฯ หรือ ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น  ๑ 

 ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ๒ 

 เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓ 
C๓ = วัสดุอุปกรณ์ : การเอื้ออ านวย/วางพื้นฐาน/สร้างโอกาสในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ให้อย่างเหมาะสม  
 กิจกรรม ช่วยเอื้ออ านวยฯ ใหเ้กิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ได้มาก  ๑ 

 กิจกรรม ช่วยเอื้ออ านวยฯ ใหเ้กิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ได้บ้าง ๒ 

 กิจกรรม ไมส่ามารถเอื้ออ านวยฯ ให้เกิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ได้เลย ๓ 
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ประเด็นองค์/ประกอบท่ีพิจารณา ค่าคะแนน 

C๔ = แรงงาน/ก าลังคน : มีการบูรณาการการด าเนินโครงการฯ ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๓ งาน ขึ้นไป ๑ 

 ๒ งาน ๒ 

 ๑ งาน ๓ 
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน : วิธีการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก  ๑ 

 มากและไม่ยุ่งยาก หรือไม่มากแตยุ่่งยาก  ๒ 

 มากและค่อนข้างยาก ๓ 
เกณฑ์การวิเคราะห์ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม” (Benefit : B)  
B๑ = ตอบสนองในการแก้ไขปญัหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง :  
 ๑ ปัจจัยเสี่ยง ๑ 

 ๒ ปัจจัยเสี่ยง ๒ 

 ๓ ปัจจัยเสี่ยง ขึ้นไป ๓ 
B๒ = ส่งผลใหเ้จ้าหน้าท่ีสามารถลดเวลาในการด าเนินงานได้ :  
 ไม่มั่นใจ ๑ 

 มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้บ้าง/ลดความผดิพลาดได้บ้าง/ลดความยุ่งยากได้บ้าง ๒ 

 มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้มาก/ลดความผดิพลาดได้มาก/ลดความยุ่งยากได้มาก ๓ 
B๓ = เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ :  
 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ ๑ 

 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี/มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน ๒ 

 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าท่ี ๓ 
B๔ = การพัฒนาองค์กร : ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ  
 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ๑ 

 เป็นการป้องกันปัญหา หรือพัฒนาระบบการรายงาน ๒ 

 เป็นการวางระบบ และพัฒนาองคก์รในอนาคต/เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ ๓ 
B๕ = การลดต้นทุน/ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต  : ต้นทุน ประกอบด้วย เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน/
ก าลังคน และกระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 หากไดด้ าเนินงานกิจกรรมแล้ว จะท าให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วคราว ๑ 

 หากไดด้ าเนินงานกิจกรรมแล้ว จะสามารลดปัญหาที่เกดิขึ้นในอนาคตได ้ ๒ 

 หากไดด้ า 
 เนินงานกิจกรรมแล้ว จะสามารลดปัญหาและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

๓ 
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การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือก 

ความคุม้คา่ของ 
แตล่ะตวัเลอืก = ผลรวมของ “คุณค่า/ผลประโยชน์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม” (B) หารด้วยผลรวมของ “ต้นทุน” (C) 

เพ่ือหาอัตราส่วนความคุ้มค่าของโครงการฯ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หากมีค่าคะแนน เท่ากับ ๐-๐.๗๕  แสดงว่า  ทางเลือกน้ัน มีความคุ้มค่า น้อย  ไม่ควรด าเนินโครงการ   
 หากมีค่าคะแนน เท่ากับ ๐.๗๖-๑.๕๐ แสดงว่า  ทางเลือกน้ัน มีความคุ้มค่า  ปานกลาง  สามารถน าไปด าเนินการได ้ 
 หากมีค่าคะแนน มากกวา่ ๑.๕๐ ขึ้นไป  แสดงว่า  ทางเลอืกน้ัน มีความคุ้มค่า คอ่นขา้งมาก  ควรด าเนนิโครงการอย่างยิง่   

 
จากการประเมินความเสี่ยง พบปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยง  

S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ  
O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจาก

ขาดการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ -จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กองทุนฯ ไม่เพียงพอ 

จึงพิจารณาน า ๕ ปัจจัยความเสี่ยงนี้มาเข้ากระบวนการควบคุมความเสี่ยง โดยให้หลักการ
วิเคราะห์ Cost - Benefit Analysis (CBA) ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุ้มค่าน้อย คุ้มค่าปานกลาง คุ้มค่าค่อนข้างมาก 

3 2 1 0 0.75 1.50 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
กลยทุธ ์

การจดัการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดทางเลือก 
ในการจัดการความเสี่ยง 

คะแนนการวิเคราะห ์
“ตน้ทนุ (มูลค่า)”  

(Cost : C) 
ผลรวม 
(C) 

“คุณค่า/ผลประโยชน”์ 
(Benefit : B) 

ผลรวม 
(B) 

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕  B๑ B๒ B๓ B๔ B๕  
S๓ โครงสร้าง
อัตราก าลังของ
กองทนุฯ ยังไม่
สอดคล้องกบัปริมาณ
ภารกิจที่รบัผดิชอบ 

T๑ : 
หลีกเลี่ยง 

ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ีได้ 
เน่ืองจากบุคลากรตามโครงสร้างของ
กองทุนฯ มีพนักงานกองทุน จ านวน 
๒ อัตรา ซ่ึงไม่เพียงพอต่อภารกิจของ
กองทุนฯ ท้ังทางด้านงานบริหารและ
กฎหมาย งานนโยบายและแผนงาน 
งานการเงินและบัญชี และงานการ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้
กองทุนฯ อาจด าเนินการไม่ทันตาม
กรอบระยะเวลาหรือตามแผนงานท่ี
ก าหนด  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

T๒ : 
ยอมรับ 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ีได้ เพราะ
การด าเนินงานของกองทุนฯ มีภารกิจ
ทุกเดือน ท้ังทางด้านงานบริหารและ
กฎหมาย งานนโยบายและแผนงาน งาน
การเงิ นและบั ญชี  และงานการ
ขับเคลื่ อนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  จ าเป็นท่ี
จะต้องปรับโครงสร้างอัตราก าลังของ
กองทุนฯ ให้รอบรังภารกิจดังกล่าว เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานกองทุนใน
ด้านต่างๆ   

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

T๓ : 
ควบคุม 

การด าเนินการขออัตราก าลังในภารกิจ
ท่ีขาดแคลนเพิ่ม พร้อมท้ังก าหนดวงเงิน
งบประมาณส าหรับการบริหารบุคลากร
ในปีต่อไปให้เพียงพอ 

๑ ๓ ๑ ๑ ๓ ๙ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

T๔ :  
ถ่ายโอน 

ด าเนินการโดยมีคณะอนุกรรมการท่ีมี
ความช านาญด้านการเงินและบัญชี 
ด้ านบุ คลากร ด้ านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  และตั วชี้ วั ด ในการ
พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดท่ีส าคัญ
เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  

๑ ๓ ๒ ๑ ๒ ๙ ๓ ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๒ 

การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของ
กองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ มีดังนี ้

- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1 =  0/0     ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้  
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2 =  0/0     ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้ 
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓ =  15/9  =  1.67  มีความคุ้มค่า  ค่อนข้างมาก ควรด าเนินการอย่างยิ่ง   
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4 =  12/9  =  1.33  มีความคุ้มค่า  ปานกลาง สามารถน าไปด าเนินการได้ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
กลยทุธ ์

การจดัการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดทางเลือก 
ในการจัดการความเสี่ยง 

คะแนนการวิเคราะห ์
“ตน้ทนุ (มูลค่า)”  

(Cost : C) 
ผลรวม 
(C) 

“คุณค่า/ผลประโยชน”์ 
(Benefit : B) 

ผลรวม 
(B) 

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕  B๑ B๒ B๓ B๔ B๕  
O๑ ไม่มีการน า
ฐานข้อมูลย้อนหลังมา
ใช้วิเคราะห์ในการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ 
เนื่องจากขาดการ
รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

T๑ : 
หลีกเลี่ยง 

ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ีได้
เพราะการน าฐานข้อมูลย้อนหลังมาใช้
วิเคราะห์ในการด าเนินงานโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม  มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานท่ีต่อเน่ือง
ของกองทุนฯ ท้ังน้ีการน าผลการ
ด าเนินงานย้อนหลังจะเป็นข้อมูลท่ี
ส าคัญในการพิจารณางบประมาณ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

T๒ : 
ยอมรับ 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ีได้ 
เน่ืองจากการจัดฐานข้อมูลเป็นระบบ
จะช่วยให้ เกิดการขับเคลื่ อนการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงมี
ความจ าเป็นในการจัดท า Big data 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลของภาคประชาชน 
และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

T๓ : 
ควบคุม 

ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงได้ โดย
การศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บผลการด าเนินงานส าหรับใช้ใน
การประ เมิ นผลผลิ ต  ( Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนฯ 

๓ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

T๔ :  
ถ่ายโอน 

ต้องอาศัยการบูรณาการท างาน
ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่วนงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่ อจั ดเก็ บผลการ
ด า เ นิ น ง านส าห รั บ ใ ช้ ใ นก า ร
ประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
ของกองทุนฯ 

๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๗ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 

การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เนื่องจากขาดการรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีดังนี ้

- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1 =  0/0     ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้  
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2 =  0/0     ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้ 
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓ =  15/10  =  1.50  มีความคุ้มค่า  ปานกลาง สามารถน าไปด าเนินการได้  
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4 =  15/7    =  2.14  มีความคุ้มค่า  ค่อนข้างมาก ควรด าเนินการอย่างยิ่ง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
กลยทุธ ์

การจดัการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดทางเลือก 
ในการจัดการความเสี่ยง 

คะแนนการวิเคราะห ์
“ตน้ทนุ (มูลค่า)”  

(Cost : C) 
ผลรวม 
(C) 

“คุณค่า/ผลประโยชน”์ 
(Benefit : B) 

ผลรวม 
(B) 

C๑ C๒ C๓ C๔ C๕  B๑ B๒ B๓ B๔ B๕  
O๕ บุคลากรด้าน
การเงินยังมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรับ-จ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกองทุนฯ ไม่
เพียงพอ 

T๑ : 
หลีกเลี่ยง 

ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ีได้
เ พ ร า ะ น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล
ก าหนดให้ด าเนินการจ่ายเงิน การ
รับเงิน และการน าเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (Internet 
Banking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินของกองทุนฯ 
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

T๒ : 
ยอมรับ 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ี
ก า ห นด ใ ห้ ทุ ก ก อ ง ทุ นฯ  ต้ อ ง
ด าเนินการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการก าหนด
เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

T๓ : 
ควบคุม 

การด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
การรับเงิน และการน าเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะ
ร่วมกับกลุ่มการคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม ในการวางแผน 
แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๙ 

T๔ :  
ถ่ายโอน 

ต้องอาศัยการบูรณาการท างาน
ร่วมกับกลุ่มการคลัง ส านักงาน
เลขานุการกรม กรมการศาสนา 

๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๘ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๔ 

การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง O๕ บุคลากรด้านการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ ไม่เพียงพอ มีดังนี ้

 

 
 

- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T1 =  0/0     ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้  
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T2 =  0/0     ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้ 
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T๓ =  9/6  =  1.50  มีความคุ้มค่า  ปานกลาง สามารถน าไปด าเนินการได้   
- ความคุ้มค่าของทางเลือก : T4 =  14/8  =  1.75  มีความคุ้มค่า  ค่อนข้างมาก ควรด าเนินการอย่างยิ่ง   



กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หน้า ๕๔  
 

 

๕.๕ แผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ 
การ

ควบคุม
ภายใน 

กิจกรรมจัดการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัด 
ระเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หลีก 

เลี่ยง 
ยอม
รับ 

ควบ
คุม 

ถ่าย
โอน 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
S๓ โครงสร้างอัตราก าลังของ
กองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบ 
 
 

15 - -  -  การด าเนินการขออัตราก าลังในภารกิจที่ขาด
แคลนเพิ่ม พร้อมท้ังก าหนดวงเงินงบประมาณ
ส าหรับการบรหิารบุคลากรในปตีอ่ไปให้เพียงพอ 

- ด าเนินการขออัตราก าลังของ
กองทุนฯ เพิ่มในปีงบประมาณ
ถัดไป ได้อย่างน้อย ๑ อัตรา 

ต.ค. ๖2 
ถึง 

ก.ย. ๖3 

- กลุ่มงาน
กองทุน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
O๑ ไม่มีการน าฐานข้อมูล
ย้อนหลังมาใช้วิเคราะห์ในการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรมของ
กองทุนฯ เนื่องจากขาดการ
รวบรวมและจดัท าฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

12 - - -   ต้องอาศัยการบูรณาการท างานร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กลุ่มแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ กลุ่มประชาสมัพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่วนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บผลการด าเนินงานส าหรบัใช้ในการ
ประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนฯ 

- แผนพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อจดัเก็บผลการ
ด าเนินงานส าหรับใช้ในการ
ประเมินผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ของ
กองทุนฯ จ านวน ๑ แผน 

ต.ค. ๖2 
ถึง 

ก.ย. ๖3 

- กลุ่มงาน 
กองทุน, กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

O๕ บุคลากรดา้นการเงินยังมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
รับ-จ่ายเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯ 
ไม่เพียงพอ 
 

15 - - -   การด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติใน
การจ่ายเงิน การับเงิน และการน าเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะร่วมกับกลุ่มการคลัง 
ส านักงานเลขานุการกรม  ในการวางแผน และ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

- เจ้าหน้าท่ีกองทุน และ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่การคลังเข้าร่วม
ประชุม/อบรม หรือศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการรับ-จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

ต.ค. ๖2 
ถึง 

ก.ย. ๖3 

- กลุ่มงาน
กองทุน, กลุ่ม

การคลัง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


