คู่มือการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำนำ
การบริหารความเสี่ยง มีความจำเป็นถือว่าเป็นบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
องค์กร ปั จจุบั นกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใช้แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO Enterprise Risk Management 2017 ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความ
เสี่ ยงตามหลั กสากล ในการบริห ารความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงภายในองค์การ (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 ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการในแต่ละปีของกองทุนฯ และมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานในองค์การ
มีวิธีการในการประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิ มพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงจั ดให้ มีคู่มือการบริห ารความเสี่ ยงขึ้น เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนิน การ
สำหรับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต่อไป
กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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ส่วนที่ ๔ กระบวนการ/ขั้นตอนบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม
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๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) …………………
๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) .....................................
๓) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) .............................................
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หน้า ๓

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ความเป็นมา
กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ เสนอเรื่ อ งขอจั ด ตั้ ง กองทุ น ส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้
ประชุม เมื่อวัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๕๐ มีมติเห็ นชอบในหลั กการจัดตั้งกองทุนดังกล่ าว ไว้ในพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔
ตำบล และสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่า
ด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา
๒. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนีย สถาน ๔ ตำบล เพื ่อ ประโยชน์ในการเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณ เจ้า
ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
๔. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาใน
การสถาปนาจั ด ตั้ ง กองทุ น เผยแผ่ พระธรรมในพระพุ ท ธศาสนาตามพระราชประสงค์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
๕. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๔

ยุทธศาสตร์
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑.1 : พั ฒ นาสมรรถนะพระสงฆ์ บุ ค ลากรทางศาสนา เพื่ อ การเผยแผ่ ห ลั ก ธรรม
ทางศาสนาอย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็น
ภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.๓ : ส่ ง เสริ ม ให้ พ ระสงฆ์ แ ละพุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ เรี ย นรู้ ห ลั ก ธรรมทางศาสนา
ผ่านกิจกรรมการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๒. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.๑ : จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุ ท ธ์ที่ ๒.2 : ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น สร้า งสรรค์ องค์ ค วามรู้แ ละนวั ต กรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ 2.3 : นำระบบสารสนเทศมาพัฒ นาประสิทธิภ าพในการดำเนินงานบริห ารจั ดการ
กองทุนฯ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.4 : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น ฯ
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๕

ส่วนที่ ๒
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ บทนำ
ในปัจจุบันทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) การดำเนินงานหรือการ
บริหารโครงการต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผล
กระทบในเชิงลบ และโอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็ นเครื่องมือ/กระบวนการที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร เพื่อช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังเป็น องค์ประกอบ
สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย
ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว
กองทุ น ส่ งเสริ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา จึ งให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
การบริหารความเสี่ยง โดยได้ใช้แนวทาง COSO ERM Framework ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลัก
สากล ในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

๒.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร

๒.๓ นิยามและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง
❖ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน
อน าคต และมี ผ ลกระท บ ทั้ งท างบ วกและท างลบ ห ากเป็ น ท างลบ จะก่ อ ให้ เกิ ด ความผิ ด พ ลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ของ
เหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ
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❖ ปัจ จั ยเสี่ ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้น เหตุ ห รือสาเหตุ ของความเสี่ ยง ที่จ ะทำให้ ไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอน การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่
แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ /มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร
๑. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เป็น
ปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโน้มที่จะเกิด
และวิธีที่ควรปฏิบั ติไว้ล่วงหน้ าเพื่อเปลี่ ยนวิกฤตเป็นโอกาส หรือเพื่อลดผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างปัจจัย
ภายนอก เช่น
- ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) เช่น การเกิดน้ำท่วม ไฟไหม้
แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด ที่ทำความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน
- ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Environment) เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน
- ภาวะการเมื อ ง (Political Environment) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ การประกาศใช้
กฎหมาย ระเบียบและเหตุการณ์ที่เปิดหรือจำกัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
- สังคม (Social Environment) คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรการ
ย้ายแหล่งที่อยู่โครงสร้างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย
- เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Technological Environment) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อี-คอมเมิร์ส ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร การ
ลดโครงสร้างต้นทุน หรือความต้องการด้านเทคโนโลยี
๒. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เป็น
ปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น
- โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Infrastructure) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการเงิ น ทุ น
เพื่อขยายหรือรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- พนั กงาน (Personnel) คือ เหตุก ารณ์ที ่เ กี ่ย วกับ อุบัต ิเ หตุ การทุจ ริต การหมดอายุ
สัญญาจ้างการสูญเสียพนักงานสำคัญที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง และการหยุดผลิต
- กระบวนการ (Process) คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านสำคั ญ
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในกระบวนการ การส่งมอบสินค้า การควบคุมที่ไม่เพียงพอที่ส่งผลต่อ
ความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่พอใจของลูกค้า การเสียส่วนแบ่งการตลาด และการเสียชื่อเสียง
- เทคโนโลยี (Technology) คื อ เหตุก ารณ์ ที่ เกี่ย วกั บ ระบบไอที แ ละสารสนเทศภายใน
องค์กร ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริตการเลือกระบบที่จะใช้การพัฒนา
และบำรุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่อง
❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง
❖ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง
❖ ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ปริ ม าณของความรุ น แรง/ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก
เหตุการณ์หรือความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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๒.๔ ประเภทความเสี่ยงขององค์กร
ประเภทของความเสี่ยงตามหลักของ COSO (Committee of Sponsoring of the Treadway
Commission) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร จำแนกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ
ขั้น ตอน โดยครอบคลุ มถึงปั จจั ย ที่ เกี่ย วข้องกับ กระบวนการ อุป กรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ บุ คลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ
๔. ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง (Compliance Risk : C หรือ Event
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย
ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
นอกเหนื อจาก 4 ประเภทแรก ยังมี ค วามเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Uncontrollable : U) ที่ไม่ส ามารถ
ควบคุ ม ได้ เช่ น ความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ จ ากธรรมชาติ หรื อ ภั ย พิ บั ติ ที่ ไม่ ได้ เกิ ด จากธรรมชาติ ความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

๒.๕ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
๑. ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร
๒. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
๓. นำกลยุทธ์องค์กรไปดำเนินการในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
๔. ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญได้ทันเวลา
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ส่วนที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
๑. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสียงและสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการ
รายงานการบริหารความเสียงให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๕. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ
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๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการศาสนา
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๗ คน)
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม (๑๓ 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
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๓.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
o คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดำเนิ น การด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย ง กำกั บ ดู แ ลและติ ด ตามผล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๒. ให้ ค ำเสนอแนะในการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกำกั บ ทิ ศ ทางของกองทุ น ฯ ผ่ า นการดำเนิ น งาน
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม กองทุนฯ
๓. ให้ความเห็นชอบคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
o คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม กองทุน ส่งเสริมการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดกิจกรรมการควบคุม
๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมภายในหน่วยงาน
๓. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้
ความเห็นชอบ
o กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีบ ทบาทหน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตาม การบริห ารความเสี่ยงอย่างเป็น
อิสระ ดังนี้
๑. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒. สอบทานการดำเนินงานของกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของกองทุนฯ
o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการประสานข้อมูลและแนวทางการควบคุมภายในด้านต่างๆ ของกองทุนฯ และ
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
o กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งานบริหารและกฎหมาย
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนิน งานตามนโยบายหรือแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
•
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งานนโยบายและแผน มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
๑. งานเลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
๒. งานตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารความเสี่ยง
๓. งานนำนโยบายการบริห ารความเสี่ ยงของกองทุน ฯ ในการจั ดทำแผน/ติ ดตาม/ประมวลผล และ
ประชาสัมพันธ์/รายงาน/แจ้งเวียนข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

•

•

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 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีนั้นประกอบด้วย
๑) การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และมีผ ลกระทบต่อองค์กร โดยการบริห ารความเสี่ ยงจะถูกนำมาใช้ตั้งแต่การกำหนดวัตถุป ระสงค์จนถึงการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน
๒) การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อ ให้มั่นใจได้ว่า
หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น
๓) การตรวจสอบภายใน คือ งานที่กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
กระบวนการกำกับดูแลที่ดีต่างๆ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรั บปรุงการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
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3.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017
➢ การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 2017
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ได้ ทบทวนปรั บปรุ ง
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งในปี พ.ศ. 2560 ทำให้ ได้ ก รอบแนวคิ ด Enterprise Risk ManagementIntegrating with strategy and Performance หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า COSO-ERM 2017 สำหรั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยการทบทวนปรับปรุงนี้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้มีปัจจัยเสี่ยง
ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับ องค์กร ที่ทั้งหมดได้แสดงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ การดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องเผชิญกับ ความท้าทายอย่างรอบด้าน ที่ต้องพิจารณาแนวทางใหม่ๆ ในการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถและสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์กรต่อไปได้
ความหมายของความเสี่ยง (ตามนิยามของ COSO ERM 2017)
COSO ERM 2017 ให้นิยามความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความเสี่ยงในความหมายของ COSO เป็นเหตุการณ์ที่เป็น
ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร เช่น คู่แข่งรายใหม่ เทคโนโลยีล้าสมัย
สินค้าไม่ตรงความต้องการ ของลูกค้า ผู้บริหารทุจริต เป็นต้น ความเสี่ยงมี 3 ความหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เหตุการณ์(Event)
เหตุการณ์โดยทั่วไปสามารถเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ อาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งหรือ
หลายเหตุการณ์ก็ได้เหตุการณ์ด้านลบจะหมายถึงความเสี่ ยง เช่น ความเสียหายจากเพลิงไหม้ การเสียลูกค้าราย
ใหญ่ หรือการมีคู่แข่งรายใหม่ เหตุการณ์ด้านบวกจะหมายถึงโอกาส เช่น อัตราภาษีที่ เอื้อประโยชน์มากขึ้น การ
พิจ ารณาเหตุการณ์ ควรพิ จารณาทั้ งความเสี่ ยง และโอกาสจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร โดยจัดตั้ ง
คณะทำงานตรวจสอบความเสี่ ย ง (Risk Review Team) หรือ ใช้ แนวทางการประเมิ น ด้ ว ยตนเอง (Risk SelfAssessment) เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กร เผชิญอยู่ให้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร
เหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกระบุจะไม่ถูกนำไปบริหารจัดการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในภายหลังได้
2. ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
เป็ น สถานการณ์ ในอนาคตที่ไม่ส ามารถทำนายสภาวะล่ วงหน้าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือ
ปรากฏขึ้นอย่างไร การพิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อ กิจการในอนาคต
3. ความรุนแรง (Severity)
เป็นการประเมินว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้น แล้วจะส่งผล
กระทบต่อองค์กรรุน แรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญ มากน้อย กว่ากันเพื่อจะได้
กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
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➢ ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นกระบวนการที่ กำหนดขึ้นโดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของทั้ง หน่วยงาน กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมา เพื่อใช้ระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อ
หน่วยงานและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ ได้ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าหน่วยงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ได้ COSO ERM 2017 ได้สร้างคำนิยามของการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรขึ้นมาใหม่ ทำให้ความหมายมีความชัดเจนและสามารถจดจำได้ง่ายขึ้น ความหมายที่ปรับปรุง
แล้วจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความหมายของความเสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถ และการปฏิบัติบูรณาการร่วมกับการ
กำหนดกลยุ ทธ์และผลการดำเนิ น งาน ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ ยง เพื่อสร้าง รักษา และ
ตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า
➢ กรอบการบริหารความเสี่ยง
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รตามแนวคิ ด ของ COSO ฉบั บ ปรับ ปรุ งใหม่ COSO ERM 2017
ประกอบด้ วยหลั ก การสำคั ญ 5 หลั ก การ และมี 20 องค์ ป ระกอบที่ สั มพั น ธ์กั น องค์ก รควรนำหลั กการและ
องค์ประกอบต่างๆ ไปใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ตารางกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO ERM 2017
การกำกับดูแล
กิจการและ
วัฒนธรรมองค์กร
1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ดูแลความเสีย่ ง
2. จัดตั้งโครงการ
ดำเนินงาน
3. ระบุวัฒนธรรม
องค์กรที่ต้องการ
4. แสดงความมุ่งมั่นใน
ค่านิยมหลัก
5. จูงใจ พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถ

การกำหนดกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์
6. วิเคราะห์ธุรกิจ
7. ระบุความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
8. ประเมินกลยุทธ์
ทางเลือก
9. กำหนดวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ

ผลการดำเนินงาน

การทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไข

10. ระบุความเสีย่ ง
15. ประเมินการ
11. ประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงของความ
สำคัญ
เสี่ยง
16. ทบทวนความเสี่ยง
12. จัดลำดับความสำคัญ
และผลการ
ของความเสี่ยง
ดำเนินงาน
13. ดำเนินการ
17. มุ่งมั่นปรับปรุงการ
ตอบสนองต่อความ
บริหารความเสีย่ ง
เสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร
14. พัฒนากรอบความ
เสี่ยงในภาพรวม
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ข้อมูลการสื่อสาร
และการรายงาน
18. ยกระดับระบบ
สารสนเทศ
19. สื่อสารข้อมูล
ความเสีย่ ง
20. รายงานผล
ความเสีย่ ง
วัฒนธรรม และ
ผลการดำเนินงาน
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➢ หลักการสำคัญและองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
หลั ก การสำคั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวคิ ด ของ COSO ฉบั บ ใหม่ COSO ERM 2017
แบ่ งออกเป็ น 5 หลักการ และหลั กการเหล่ านี้ต้องเกี่ยวเนื่องและมีความสั มพั นธ์ต่อกัน เพื่ อให้ เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง โดยหลักการสำคัญทั้ง 5 หลักการ มีดังนี้
หลักการสำคัญที่ 1 การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมดในการบริหาร ความเสี่ยง
เนื่ องจากการกำกับ ดู แลกิจ การจะเป็ น สิ่ งที่ ก ำหนดแนวทางขององค์กรในการให้ ความสำคัญ และสร้างความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และวัฒนธรรมองค์กรจะเกี่ยวข้องกับค่านิยม ทางจริยธรรม พฤติกรรมที่
พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ COSO ถือว่าการ
กำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง เป็นองค์ประกอบพื้นฐานหลักให้องค์ประกอบ
อื่นๆ เกิดขึ้นเสมือนเป็นรากฐานสำคัญให้เกิดการบริหารความ เสี่ยงขึ้นในองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)
คณะกรรมการบริษัทมีห น้ าที่ก ำกับดูแลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงกำกับดูแลกิจการ
เช่ น คณะกรรมการควรมี ก ารกำหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วามรู้ แ ละ
ความเชี่ยวชาญในการกำกับ การบริห ารความเสี่ยง มีความเป็นอิส ระ หลีกเลี่ ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น
2. จัดตั้งโครงสร้างการดำเนินงาน (Establishes Operating Structures)
องค์กรควรจัดตั้งโครงสร้างการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทาง ธุรกิจ เช่น
มีการกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยง
มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป็นต้น
3. ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
องค์กรควรระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ คณะกรรมการบริหาร
และฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งสำหรับองค์กรในภาพรวมและ สำหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจาก หลายปัจจัย ปัจจัยภายในที่สำคัญ ได้แก่ ระดับ
การใช้วิจ ารณญาณ ความเป็ น อิส ระในการตั ดสิ นใจของ พนักงาน การสื่ อสารระหว่างพนัก งานและผู้ จัดการ
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ แผนผังทางกายภาพ ของสถานที่ปฏิบัติงานและระบบค่าตอบแทน ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความคาดหวังของลูกค้า นักลงทุน และองค์ประกอบอื่นๆ
4. แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care Values)
องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น ยึดถือการบริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร การปฏิ บั ติ ต ามภาระรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเคร่ ง ครั ด การสร้ า ง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การกำหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นต้น
5. จู ง ใจ พั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ (Attracts, Develops, and Retains
Capable Individuals)
องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกลยุทธ์และ วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมความสามารถของ พนักงานสร้างแรงจูงใจและ
ผลตอบแทนอื่นๆ อย่างเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานในทุกระดับ 9 เป็นต้น
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หลักการสำคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and ObjectiveSetting)
การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ผ่านกระบวนการ กำหนด
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยองค์กรควรกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับการกำหนดกล
ยุทธ์นอกจากนั้น วัตถุป ระสงค์ทางธุรกิจ จะเป็นสิ่งที่ก ำหนดแนวทางปฏิบัติตามกล ยุทธ์รวมถึงการดำเนินงาน
ทั่วไปและปัจจัยที่องค์กรให้ความสำคัญและจะเป็นพื้นฐาน ในการระบุ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
หลักการสำคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
6. วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)
องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารทาธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อ ระดับความเสี่ยง
ในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจบริบททางธุรกิจ การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้าง รักษา และส่งเสริมความตระหนักถึง ค่านิยม เช่น
มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้ชัดเจน ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่มี
การกำหนดรูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็น ผู้เลือกความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ภายใต้บริบททางธุรกิจที่ต่างกันในแต่ละองค์กร เป็นต้น
8. ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies)
องค์กรควรประเมิน เพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์ ความเสี่ยง
ขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT การประเมินมูล ค่า การคาดการณ์ รายได้ การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ต้องสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักและเสี่ยงที่
ยอมรับได้ เป็นต้น
9. กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาความเสี่ยงในระดับต่างๆ ซึ่ง สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การกำหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงจากผล การดำเนินงานซึ่งยังคงอยู่
ในช่วงความสี่ยงที่ยอมรับได้
หลักการสำคัญที่ 3 ผลการดำเนินงาน (Performance)
เริ่ ม จากการระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการบรรลุ ก ลยุ ท ธ์ แ ละ
วัตถุป ระสงค์ทางธุรกิจ โดยจั ดลำดับ ความสำคัญ ของความเสี่ ยงตามโอกาสและผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น และ
พิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ องค์ กรยอมรั บ ได้ จากนั้ น องค์ก รจะเลื อ กตอบสนองต่อ ความเสี่ ยงด้ ว ยวิธีต่างๆ รวมถึ ง
พิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งจะพัฒนามุมมอง
ในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญในการบรรลุเป้าหมายกล ยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ในระดับองค์กรมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
10. ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk)
องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านลูกค้า
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง
ทั้งหมดจะเก็บไว้ในโปรไฟล์ความเสี่ยง เพื่อนำไปจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป
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11. ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีโอกาส ที่จะเกิดมาก
น้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด
12. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
องค์กรควรคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) จัดลำดับความสำคัญของความ เสี่ยง เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกวิธี ตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ การคำนวณระดับความ เสี่ยงเท่ากับผลคูณของ
คะแนนระหว่างโอกาสที่ จะเกิดกับความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและใช้ ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใด
ควรเร่งจัดการก่อน
13. ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมี โอกาสที่จะเกิด
มากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด
14. พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View)
องค์กรควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่นิยมใช้ แสดงความเสี่ยง
มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix
หลักการสำคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)
องค์ ก รควรพิ จ ารณากระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอยู่ เป็ น ระยะ โดยทบทวนความสามารถและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กรว่าเพิ่ม
คุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณค่า ให้กับ องค์กรได้แม้ต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Assesses Substantial Change)
องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์และวัตถุป ระสงค์ทางธุรกิจที่ส ำคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูงลาออกจาก ตำแหน่งการควบรวมกิจการ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ เป็นต้น
16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and Performance)
องค์กรควรทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่ น องค์ ก รมี ผ ลการดำเนิ น งานตามเป้ า หมายแล้ ว หรื อ ไม่ องค์ ก รประเมิ น ความเสี่ ย งได้ แ ม่ น ยำหรื อ ไม่
องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกั บเป้าหมายหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงอื่นใด ที่กำลังเกิดขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร
17. มุ่งมั่น ปรับ ปรุ งการบริ ห ารความเสี่ยงองค์ กร (Pursues Improvement in Enterprise Risk
Management)
องค์กรควรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่ ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ ำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการดำเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
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หลั ก การสำคั ญ ที่ 5 สารสนเทศการสื่ อ สารและการรายงาน (Information, Communication,
and Reporting)
การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลที่จ ำเป็นจากทั่วทั้งองค์กร
ผู้บริหารใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทั้งผู้บริหาร
และพนักงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์
จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผลและจัดการข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์ กับการบริหารความเสี่ยง จากนั้น
องค์การจึงรายงานข้อมูลความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินการได้มี 3 องค์ประกอบดังนี้
18. ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems)
องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่ างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลาองค์กรอาจใช้กระบวนการ
วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ สิ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้
ด้วยกันนำไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
19. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
องค์กรควรสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ข้อมูลการสื่อสาร
ทั้งระดับบนลงล่าง (Top-down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) การสื่อสารข้อมูล
ความเสี่ยงควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร
20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒ นธรรม และผลการดำเนิน งาน (Reports on Risk, Culture, and
Performance)
องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินงานในทุกระดับให้ ครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กรแม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือบุคคลใดแล้วก็ตาม ผู้บริหารก็ยังต้องมี
หน้าที่กำกับดูแลด้วย

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน้า ๑๙

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

ขั้นตอนที่ ๑ : การเตรียมการก่อนจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
ศึ ก ษาเงื่ อ นไขและข้ อ มู ล ในการจั ด ทำระบบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยผู้ บ ริ ห ารและผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งานกองทุนฯ ทุกคนต้องรับทราบนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกรมการศาสนา ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีการชี้แจงถึงเหตุผล
และทำความเข้ า ใจร่ ว มกั น กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกองทุ น ฯ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารดำเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของกองทุนฯ อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ ๒ : การจัดทำระบบบริหารความเสีย่ ง
จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา โดยใช้ ก ระบวนการในการบริ ห ารความเสี่ ย งตามตามมาตรฐาน COSO : ERM (Enterprise Risk
Management) ซึ่งเป็ น กระบวนการบริห ารความเสี่ ยงแบบบูรณาการทั่ว ทั้งองค์กร มีองค์ประกอบทั้งหมด ๘
ประการ ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อมภายในองค์ ก าร (Internal Environment) การกำหนดเป้ าหมายหรือ กำหนด
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง (Event Identification หรือ
Risk Identification) การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) วิ ธี ก ารจั ด การตอบสนองความเสี่ ย ง (Risk
Response) กิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Control Activities) ข้ อมู ล และการสื่ อ สารด้ านบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Information and Communication) และการเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
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ภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO
ประเภทของความเสี่ยง

องค์ประกอบการบริหาร
ความเสีย่ งตามหลัก COSO

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารความ
เสี่ยงองค์การ เนื่องจากเป็ นตัวกำหนดโครงสร้างและวินัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์การมีผลต่อ
วิธีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ วิธีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ
ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์การต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
การดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็ น การระบุ เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง หรื อ ความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การ ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ
เทคโนโลยี
๔. การประเมิน ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) การประเมิ นความเสี่ ย งช่ว ยให้ องค์ก ารทราบว่า
เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่น อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างไร โดย
การวิเคราะห์ใน ๒ ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Impact)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ฝ่ายบริหารต้องเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่
ประเมินได้ให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การ
ลด และการกระจายความเสี่ยง
๖. กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities) เป็นนโยบายและกระบวนการที่จะช่วยให้แน่ใจว่า
วิธีจั ดการความเสี่ ยงที่กำหนดในขั้น ตอนก่อนหน้า นั้น ได้ถูก นำไปปฏิบัติอ ย่า งถูก ต้อ ง องค์ก ารต้อ งกำหนด
กิจกรรมควบคุมนั้น อย่างทั่ว ถึงทั้งองค์การทุกระดับชั้นและทุกงาน (All Functions)
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๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) ต้องมีการระบุถึงสารสนเทศที่
จะเป็ น ทั้ งจากแหล่ งข้อมู ล ภายในและภายนอกองค์การ และมีระบบสื่ อสารไปยังบุ คลากรในองค์การ เพื่อให้
สามารถปฏิบั ติงานตามหน้าที่ความรับ ผิดชอบได้ การสื่ อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุ มถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานตามแนวทางของ COSO นั้น สารสนเทศมี
ความสำคัญและจำเป็นในทุกระดับชั้นขององค์การ เนื่องจากเราต้อ งใช้ส ารสนเทศในการระบุ ประเมิน และ
กำหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใช้ในด้านอื่นๆ เพื่อ ดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบ
วงจร และมีการปรับแก้ตามความเหมาะสม ซึ่งการประเมินอาจทำได้โดย
๘.๑ การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไป (Ongoing Monitoring Activities)
๘.๒ การประเมินแยกต่างหาก (Separate Evaluations)
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องมีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 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 ในองค์กรให้ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรควรมีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย ง (Risk Management Policy) ปรั ช ญาการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Philosophy)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้( Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ มีการกำหนดสายการรายงาน การมอบอำนาจรวมทั้งให้ มีการกำหนด
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 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจของ
กองทุ นส่ งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสถานะปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทำให้พันธกิจของหน่วยงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๓) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุความเสี่ยงเป็นการระบุว่า มีความเสี่ยงใดบ้างที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ หรือความเสี่ยงใดบ้างที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกล่าวมีแหล่งที่มาทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงตามแนว COSO ERM Framework มี ๔ ลักษณะดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้แก่
๑. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็ นความเสี่ ยงที่ เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์
แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วิสั ยทั ศน์ พันธะกิจ หรือสถานะขององค์กร โดยแหล่ งที่มาของความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สถานการณ์ผิดปกติหรือภัยพิบัติ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมือง
๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผล
กระทบหรื อเป็ น อุ ป สรรคต่ อการดำเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมาย ได้ แ ก่ โครงสร้างองค์ ก ร
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ เป็นต้น
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๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ในการปฏิ บั ติ งานประจำวั น บุ ค ลากร หรื อ อาจเกิด จากการดำเนิ น งานปกติ ที่ อ งค์ ก รต้อ งเผชิ ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกุลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้มักเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น
- ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยงจากการมอบอำนาจ การกระจายอำนาจภายในองค์กรอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้ แต่ก็อาจสร้างปัญหาในการทำงานได้เช่นกัน หากสายบังคับบัญชาไม่ชัดเจน ภาวะ
ผู้นำของการรับมอบอำนาจ หรือเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออำนาจที่ได้รับ
- ความเสี่ ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาต่อการดำเนินการขององค์กร
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การปลดระวางเครื่องมือและโปรแกรมเก่า การจัดการฐานข้อมูล
๓. ความเสี่ยงด้ า นการเงิน (Financial Risk : F) เป็น ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับการบริห ารและ
ควบคุมทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงประเภทบัญชี การรับ - จ่ายเงินค่าจำหน่ายยาง การ
ทุจริต การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการเงิน อาจเกด
ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C หรือ Event Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติงาน การปกป้อง
คุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ
การระบุความเสี่ ยงจะกำหนดตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในแต่ละข้อที่มีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัย
ภายในและปั จจั ยภายนอก รวมทั้งจำแนกประเภทของความเสี่ ยงตามรูปแบบ S-O-F-C ซึ่งสอดคล้ องกับแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของกรมการศาสนา

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการหลังจากทำการระบุความเสี่ยงแล้ว เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น (Impact)
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยการดำเนินการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๑) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๒) การจัดลำดับความเสี่ยง
๓) การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (Risk Rating Scale) ที่
จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงดำเนินการ
ร่วมกันทั้งองค์กร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒ มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และระดับ ความรุน แรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of
Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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โอกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (Likelihood) ดู ได้ จ ากความถี่ ข องการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย
โดยอาจจำแนกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือร้อยละของโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การประเมินความ
สู ญ เสี ย ที่ ไม่ ได้ เกิ ด ขึ้ น บ่ อยนั กใน อดี ต อาจเป็ น เรื่ อ งยาก ดั งนั้ น จึ ง ไม่ ค วรใช้ ข้ อ มู ล ใน อดี ต อ้ า งอิ ง
เพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์
ที่ เ ป็ น ไปได้ ทั้ ง หมด (Scenario Analysis) การศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากองค์ ก ารอื่ นๆ หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงอื่น ซึ่งจะช่วยให้การประเมินความเสี่ยงสมเหตุสมผลมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact) ดู ไ ด้ จ ากความรุ น แรง หรื อ ขนาดของความเสี ย หายเมื่ อ เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น
การประเมินความรุนแรงของการสูญเสียเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความสูญเสียเมื่ อเกิดภัยขึ้น โดยอาศัยปัจจัย
ประกอบการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่องค์กรสามารถ
รองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงส่ง ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก
การจัดลำดับความเสี่ยง
เมื่ อ ทำการกำหนดเกณฑ์ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งจากการวิ เคราะห์ โ อกาสเกิ ด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละด้านแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการจัดลำดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ย งโดยการใช้ตารางการจั ดลำดับ ความรุนแรงของปั จจัยเสี่ยง (Risk Ranking) ที่มีผ ลกระทบต่อยุทธศาสตร์
เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี เป้าหมายตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของแต่
ละรายการความเสี่ยง แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความต้องการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อที่จะ
ประเมินระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
❖ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องดำเนินการแก้ไขทันที
❖ ความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องได้รับความสนใจจากผู้บริหารและต้อง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
❖ ความเสี่ย งปานกลาง เป็น ความเสี่ย งที่อ ยู่ในระดับ ที่พ อยอมรับ ได้ ต้อ งมีก ารระบุค วาม
รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ และต้องมีการจัดการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การเคลื่อนย้ายไปยัง ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไม่ได้
❖ ความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับที่ยอมรับได้ สามารถจัดการได้โดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ โดย
ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
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การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
เมื่อทำการจัดลำดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่เพื่อหาความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ซึ่งความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) ดังกล่าวจะเป็น
จุดเริ่มตนของการกำหนดความเสี่ยงในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สาเหตุที่ต้องประเมินมาตรการควบคุมี่ทีมีอยู่ ก็
เพื่อให้ ทราบว่าระดับ ความเสี่ย งของปั จจั ยเสี่ยงแต่ล ะตัวนั้นสู งกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ที่มีอยู่
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้
ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงตามธรรมชาติที่ยังไม่ได้กระทำการใดๆ (Inherent Risk) – มาตรการควบคุม

การลดระดับ ความเสี่ย งคงเหลื อ (Residual Risk) สามารถกระทำได้โดยการเพิ่มระดับมาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ จาก
สมการข้ างต้ น ทำให้ อ งค์ กรสามารถกำหนดระดับ ความเสี่ ยง (Risk Score) และระดั บ การควบคุ ม (Control
Score) ได้อย่างเหมาะสม
เมื่ อ มี ก ารประเมิ น มาตรการควบคุ ม ความเสี่ ย งแล้ ว หากปั จ จั ย เสี่ ย งที่ พิ จ ารณาแล้ ว ว่า สามารถ
ดำเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ได้ ก็สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการนั้นๆ ต่อไป
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่มีอยู่ มาตรการการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ

การควบคุมภายใน
(กิจกรรมควบคุม)

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
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การบริหารความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม)

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
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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
(๒) หลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)
และระดั บ ผลกระทบ (Consequence หรื อ Impact) ของแต่ ล ะปั จ จั ย เสี่ ย งแล้ ว นำผลที่ ไ ด้ ม าพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบของความเสี่ ยง ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด
(ระดับ ความเสี่ ยง = โอกาสที่จ ะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดจากความเสี ยหาย) 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) จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของแต่ละด้านลง
ในแบบฟอร์มที่ ๒ การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Profile) และการจัดลำดับความเสี่ยงจะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเสี่ยงทั้งหมด โดยเรียงลำดับตามระดับของโอกาส x ผลกระทบในปัจจุบัน และระดับความเสี่ยงที่คาดหมายที่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้
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(๔) นำผลคะแนนการจัดลำดับความสำคัญมาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) แสดงระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและประเมินผล การ
บริห ารความเสี่ ยง โดยแกนตั้ง คือ ระดับ ผลกระทบ ส่ วนแกนนอนคือ ระดับโอกาส และได้จัดกลุ่ มของระดับ
ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับ ความเสี่ยงสูง
(สีฟ้า) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ลงในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Level Matrix) ซึ่งแบ่งระดับของความเสี่ยง
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 ที่ยอมรับได้
โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) ) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (Terminate) พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญ ในการ
ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าโซนสีแดง
ความเสี่ยงโซนสีเหลือง (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๔ - ๙ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
ทั้งนี้ยังต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ความ
เสี่ยงย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๓ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับพอยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ กับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่ให้ผ่อนคลาย การควบคุมได้ระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ มาตรการการจัดการกับความเสี่ยงนอกจากคำนึงจากระดับความเสี่ยงที่อยู่ในแต่ละโซน
Risk Matrix แล้ว ยังสามารถพิจารณาจากการจัดลำดับของระดับความเสี่ยงใน Risk Profile/Ranking ได้
เช่นกัน
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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

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

๕) วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อได้ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การสร้างมาตรการตอบสนองความเสี่ยง
หรือ การจัด ทำแผนบริห ารความเสี่ย ง ซึ่งประกอบด้ว ยกลยุท ธ์ที่ใช้ใ นการจัด การกับ แต่ล ะความเสี่ย ง (Risk
Response) และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดของประเด็นความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นการหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง เกิดขึ้นน้อยลง หรือกำหนดมาตรการใน
การควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับอันตราย
กลยุทธ์สำหรับจัดการความเสี่ยงมี ๔ แบบ เรียกง่ายๆ ว่า ๔Ts of Risk Responses หรือ ๔Ts
Strategies) ได้แก่
❖ Take = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้อง
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
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❖ Treat = การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ
- พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือ
โครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- ลดความน่าจะเป็ น ที่เหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้ มี
ความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน
- ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง การแบ็คอัพข้อมูลเป็นระยะๆ การมีเซิร์ฟเวอร์สำรอง
❖ Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
- ปฏิ เสธและหลี กเลี่ ย งโอกาสที่ จะเกิ ด ความเสี่ ย ง โดยการหยุ ด ยกเลิ ก หรือ เปลี่ ยนแปลง
กิจกรรมหรื อโครงการที่จะนำไปสู่ เหตุการณ์ ที่เป็ นความเสี่ ยง เช่น การเปลี่ ยนแผนการสร้าง
รถไฟฟ้ า เป็ น รถ BRT ในเส้ น ทางที่ ไม่ คุ้ ม ทุ น การยกเลิ ก โครงการที่ ส ร้ า งผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน
- ข้อเสี ย คือ อาจส่ งผลกระทบให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในแผนงานขององค์ กรมากเกิ นไป จนไม่
สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
❖ Transfer = การกระจาย/โอนความเสี่ ย ง (Risk Sharing) ยกภาระในการเผชิ ญ หน้ า กั บ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการ
รับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น
- การทำประกัน (Insurance) คือ การจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด เช่น การทำประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน
- การทำสัญญา (Contracts) คือ การทำข้อตกลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การทำสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการแทน เป็นต้น
- การรับประกัน (Warranties) คือ ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้ ตาม
คุณ สมบั ติที่ระบุไว้ภ ายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามสั ญ ญา ผู้ ขายพร้อ มที่จ ะ
รับผิดชอบตามที่ตกลงกัน จึงเป็นลักษณะของการแบ่งปันความเสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย

๖) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
การจัด การความเสี่ย งหรือการบริห ารความเสี่ยงเป็น การกำหนดแนวทางและกระบวนการใน
การระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานของ
หน่วยงานองค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานหรือ
ผู้บริหารยอมรับได้
การกำหนดแผน/กิจกรรมจัดการที่สาเหตุของความเสี่ยงเหล่านั้น ต้องพิจารณาว่า มาตรการควบคุม
ที่มีอยู่ส ามารถจัดการกับ สาเหตุนั้น ได้เพีย งพอหรือไม่ หรือต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อจัดการ
กับ สาเหตุของความเสี่ยงนั้น โดยแผน/กิจกรรมการจัดการเพียงแผน/กิจกรรมเดียวอาจช่วยแก้ปัญหาได้หลาย
สาเหตุ หรือช่วยจัดการความเสี่ยงอื่นก็ได้ และในขณะเดียวกัน สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็อาจมีแผน/กิจกรรมการ
จัดการมากกว่า ๑ แผน/กิจกรรมได้เช่นกัน
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หน่วยงานต้องตระหนักว่า ไม่มีกฎตายตัวว่า เราควรจะทำแผน/กิจกรรมใดบ้าง เพราะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและความพร้อมของหน่วยงานเป็นหลัก การเลือกแผน/กิจกรรมมาใช้นั้นควรคำนึงถึงหลักต่างๆ ดังนี้
- แผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ดีควรกระทำได้เร็ว ใช้งบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพใน
การลด ควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเห็นผล
- แผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นตามมา หรือทำให้งานหยุดชะงัก
ดังนั้ น เมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณา
ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
โดยพิจารณาจาก
๑. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
๒. พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บค่ าใช้ จ่ ายหรื อ ต้ น ทุ น (Cost) ในการจั ด การให้ มี ม าตรการควบคุ ม กั บ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่าคุ้มค่าหรือไม่
การวิเคราะห์ Cost – Benefit หรือ เทคนิคการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
หมายถึง การพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนินการหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของ
ต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นตัว
เงินได้โดยตรง (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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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

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑
๒
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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

คุ้มค่าน้อย

0

คุ้มค่าปานกลาง

0.75

1

1.50

คุ้มค่าค่อนข้างมาก

2

3

• 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. กรณีที่หน่วยงานเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้กำหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง
๔. สำหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังดำเนินการไม่
แล้วเสร็จหรือไม่ได้ดำเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้นำมา
ระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง

๗) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ให้บุคลากรของกองทุนฯ
ได้ทราบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
กำหนด ในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ/วิธีการ เช่น ให้
บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งให้มีการ
รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมจัดการความเสี่ยงในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น
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๘) การเฝ้าติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์จำเป็นจะต้องมีการติดตามผลหลังจากดำเนินการตามแผน และทำ
การสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพดีหรือควรมีการปรับเปลี่ยน โดยอาจกำหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตาม จัดทำ Check Sheet และกำหนดความถี่เพื่อสอบทานทุก ๓ เดือน ๖ เดือน หรือทุกปี เป็นต้น นอกจากนี้
ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาว่า ความเสี่ยงใดที่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่ โดยอาจกำหนดเป็น แผนดำเนินการ รวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้
เพื่อรายงาน ติดตามผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
ขั้นตอนของการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- การติดตามผล โดยดำเนินการติดตามผลภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว
เพื่อให้ มั่น ใจว่า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งนั้ น มีป ระสิ ท ธิภ าพ ทั้ งสาเหตุของความเสี่ ยงที่มีผ ลต่อความสำเร็จของ
หน่ วยงาน ความรุน แรงของผลกระทบ วิธีการบริการจัดการความเสี่ยง ความเหมาะสมกับสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล ดังนี้
(๑) เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล การ
จัดการความเสี่ ยงที่ได้มีการดำเนิ น การไปแล้ วว่า บรรลุ ผ ลตามวัตถุประสงค์ของการบริห ารความเสี่ยงหรือไม่
เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามที่คาดหมาย
(๒) เพื่อประเมินว่า แผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ดำเนินการได้ หรือเป็นการตรวจสอบ
ความคืบ หน้ าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้ วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ ๓ : การประเมินผลและรายงานผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้
กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. การประเมิ น ผลในระหว่า งการปฏิ บั ติ งาน (Ongoing Monitoring) เป็ น การประเมิ น ผลที่
รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน เพื่อประเมินว่ากระบวนงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือ
มีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยง
และดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
๒. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยประเมินผล ดังนี้
- มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
- การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมนั้นสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
- มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความสนใจ แก้ไข
หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่
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