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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในบริหารจัดการองค์กรเพ่ือลดมูลเหต ุ
ของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ดังเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความส าเร็จของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยรวม ทั้งนี้ 
การบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการค้นหา การวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร เพ่ือลดระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้  

ดังนั้น คณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงได้จัดท าคู่มือ
บริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ น าไปใช้ประโยชน์ และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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บทที่ ๑  
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

๑.  ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง  
๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 

ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิด 
ความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององค์กร  

(๑) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามข้ันตอน การด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  

    ๑) ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านการด า เนินงาน ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  

    ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงิน  
และเศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  

(๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและ 
การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

    ๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
    ๒)  ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
    ๓) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ ได้จากการประเมินโอกาส และ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
และความเสี่ยงต่ า 

 ๑.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และ 
กระบวนการ เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน 
ทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้ งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ไดก้ าหนดไว้ 

 (๑) การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือ 
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีอ่งค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)  

 (๒) การติดตามประเมินผล หมายถึง เพ่ือให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมี 
การติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี 
ให้คงด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม 
มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดใหมี้
การประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว 
หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่  
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๑.๓ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) หมายถึง  
การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร
เข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่  

(๑) การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถน า ไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ในการบริหารองค์กร  

(๒) การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด 
ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการ  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓) การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง 
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง  

(๔) การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
 
๒.  กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
  กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหาร 
ความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของคณะกรรมการ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หรือ COSO-ERM 
ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 (๑)  สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบ 
ทีส่ าคัญในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการด าเนินงานชัดเจนขึ้น 
เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร  

 ๑) ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร  

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(๒ )  การก าหนดวัตถุประสงค์  Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ 
ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้ 
เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการก าหนด 
วัตถุประสงค์ควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operations Objectives) วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ด้ า นก า ร ร าย ง าน  ( Reporting Objectives) วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  
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(๓)  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk) ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

(๔)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่น ามาพิจารณา ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการก าหนดระยะเวลาที่ใช้
ในการพิจารณา ไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และผลกระทบ ( Impact) เป็นการพิจารณา
ถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน เช่น การลดลงของรายได้  และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ด้านกลยุทธ์ 
การด าเนินงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ ด้านทรัพยากรบุคคล การลาออกของพนักงาน 
การสูญเสียพนักงานในต าแหน่งที่ส าคัญ เป็นต้น  

(๕)  การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถ 
ระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการ 
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วย
วิธีจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ 
ประการ ได้แก่ การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce) การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid/Terminate) และ
การโอนความเสี่ยง (Transfer) ผู้บริหารอาจท าการพิจารณาปัจจัยในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการ 
ความเสี่ยง โดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมิน
ความเป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง  

(๖)  กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือช่วยลด 
หรือควบคุมความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง  และท าให้ 
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งออกเป็นการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุม 
แบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม 
(Directive Control)  

 (๗)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศ 
และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด  

๑) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงิน  และ 
การด าเนินงานในด้านอื่น ๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร  

๒) การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดท าไว้แล้วส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับหรือมีไว้พร้อมส าหรับ 
ผู้ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ และ 
เพ่ือสนับสนุนให้ เกิดความเข้าใจตลอดจนมีการด า เนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสาร 
ต้องประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์กรและระบบการสื่อสารภายนอกองค์กร ทั้งนี้ องค์กรจะต้องม ี
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การสื่อสารเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนัก  และเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร 
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

 (๘)  การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยน โดยก าหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตามและความถี่ในการสอบทาน และควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ า อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงและ  
การจัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการต่อความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล 
อาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลงหรือไม่ควรด า เนินการ
ต่อไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรือ กระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ  
 
๓.  กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการก าหนดนโยบายหรือ 
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และด าเนินกระบวนการด้วยกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นในองค์กร ร่วมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และน าไปสู่การปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนด าเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 
๕ ขั้นตอนหลัก รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนเป็นดังนี้  
  ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม รวมถึง 
กระบวนการหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้แก่  
 (๑) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงและ 
สนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 (๒) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับของ 
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (๓) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการจัดท า
รายงาน ทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial 
reporting) ซึ่งน าเสนอต่อผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกให้มีความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์ และ
ทันเวลา เพื่อสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 (๔) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่
มุ่งเน้น การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

การก าหนดวัตถุประสงค์ควรจะ  
• Specific (เฉพาะเจาะจง) มีความชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคน 

สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน  
• Measurable (สามารถวัดได้) สามารถวัดผลการบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
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• Achievable (สามารถบรรลุผลได้) มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขการใช้  
ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

• Relevant (มีความเกี่ยวข้อง) มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด า เนินงานของ
องค์กร 

• Timeliness (มีก าหนดเวลา) สามารถก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผล ทั้งนี้ การที่องค์กร 
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้  ควรด า เนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) เพ่ือท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรอยู่ภายในเกณฑ์ หรือประเภทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

 ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การบ่งชี้ความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์
และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  

(๑) ปัจจัยภายในองค์กร : วัตถุประสงค์ขององค์กร นโยบายและกลยุทธ์ การด าเนินงาน กระบวนการ 
ท างาน ประสบการณ์การท างาน โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน การเงิน วัฒนธรรมขององค์กร 
สภาพทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น  

(๒) ปัจจัยภายนอกองค์กร : นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ การด าเนินการของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบภายนอกองค์กร เหตุการณ์ธรรมชาติ สภาพสังคม และการเมือง เป็นต้น  

การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการมองปัจจัยเสี่ยง 
ไม่จ าเป็นต้องมาก แต่ต้องมีเรื่องการบริหารและการควบคุมในการรองรับปัญหาที่ดีพอ ทั้งนี้ การจัดประเภท  
ความเสี่ยงองค์กร จะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่  

 (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง  

 (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงานภายใน 
องค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการท างาน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทุจริตภายในองค์กร  

 (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงิน 
ต่อองค์กร 

 (๔ ) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจาก 
การไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  
ทีก่ ากับดูแลองค์กร  

 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ารวจใน
ปัจจุบัน หรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็น  
การรวบรวมข้อมูล ทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรระดับปฏิบัติงาน เพ่ือระบุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้น  
น าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมิน
ความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป  
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๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร 
มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง โดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาส และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ทั้ง ๒ ด้าน  

ระดับคะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ต่ า    สูง 
โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) น้อยครั้ง    บ่อยครั้ง 

 
 การก าหนดนิยามของแต่ละระดับคะแนน ควรก าหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 

ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา องค์กรจึงควรมี
การทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี โดยตัวอย่างนิยามที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินความ เสี่ยง 
เป็นดังนี้  

ระดับคะแนน ผลกระทบของความเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ 
ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 

๑ 
(น้อยมาก) 

เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

๒ 
(น้อย) 

เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๒ สัปดาห์ 
ถึง ๓ สัปดาห์ 

ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

๓ 
(ปานกลาง) 

เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๓ สัปดาห์ 
ถึง ๑ เดือน 

ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

๔ 
(สูง) 

เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๑ เดือน  
ถึง ๓ เดือน 

ร้อยละ ๗๐-๗๕ 

๕ 
(สูงมาก) 

เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๓ เดือน มากกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ตัวอย่างเช่น  

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
(Impact) 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ 
ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง  
(Level of Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง A ๑ ๓ ๑ x ๓ = ๓ 
ปัจจัยเสี่ยง B ๓ ๓ ๓ x ๓ = ๙ 
ปัจจัยเสี่ยง C ๔ ๔ ๔ x ๔ = ๑๖ 
ปัจจัยเสี่ยง D ๕ ๔ ๕ x ๔ = ๒๐ 
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 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้ว ก็จะสามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk 
profile) ดังนี้  

  ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
  ๑ (ต่ ามาก) ๒ ๓ ๔ ๕ (สูงมาก) 
โอกาสหรือ 
ความเป็นไป
ได ้ที่เกิดขึ้น 
(Likelihood) 

๕ (สูงมาก)     ความเสี่ยง D 
๔    ความเสี่ยง C  
๓   ความเสี่ยง B   
๒ ความเสี่ยง A     

๑ (ต่ ามาก)      

 ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ 
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
สูงมาก ๑๗-๒๕ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการแก้ไข

ในทันท ี
สูง ๑๐-๑๖ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 

ให้ลดลง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ปานกลาง ๕-๙ ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้นไปอยู่มนระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
ต่ า ๑-๔ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมปกติ ไม่ต้อง 

มีการจัดการเพิ่มเติม 

 การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้ง ในแต่ละรอบของการบริหาร 
ความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร เพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดย
อาจเพ่ิม ความถี่การประเมินให้มากขึ้นระหว่างรอบได้ ทั้งนี้  เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุง
กลยุทธ์/ มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การจัดการความเสี่ยง  
 (๑) กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ตามแนวทางดังนี้  

  ๑) Terminate risk (การหลีกเลี่ยง/ก าจัดความเสี่ยง) กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  
อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การหยุดด าเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย 
เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ 
ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น  
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  ๒) Transfer risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง) เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืน 
ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การท าประกันภัย และการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ
การในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

  ๓) Treat risk (การควบคุมความเสี่ยง) เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ก าหนด ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับ ได้ เช่น 
การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การปรับปรุง
แก้ไขกระบวนงาน การจัดท าแผนฉุกเฉิน และการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น  

  ๔) Take risk (การยอมรับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจเนื่องมาจาก 
ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ ามาก หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่ 
จะน ามาใช้มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ  

 (๒) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการรวบรวมข้อมูล
วิธีการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความม่ันใจต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยง
มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ คือ มาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ  

เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรทั้งหมด
ทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสนับสนุน 
ร่วมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการ  

องค์กรมีการด าเนินงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซี่งมีวัตถุประสงค์/  
เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการควบคุมภายในเป็น
กระบวนการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์กรได้ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในด้านการด าเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร เพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

เมื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้วความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง 
กระบวนการควบคุมภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามผล และการรายงาน  
เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการติดตามผลและการรายงาน 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย 
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
โดยต้องมีการสอบทานดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการต่อเนื่อง และวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดควร ปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามดังกล่าวมาจัดท ารายงาน  
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บทที่ ๒ 
กรอบการวัดระดับความส าเร็จด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 

 
กรมบัญชีกลางจะประเมินผลการด าเนินงานจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนา  
การบริหารจัดการ ดังนี้ 
  (๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหาร  
ขององค์กร  
 (๒) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน   
 (๓) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดย
การน าเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรและ
การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน  
 (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจาก 
การประเมินระดับความรุนแรง ทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง   
 (๕) การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือก 
ในการจัดการ  รวมถึงการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเพ่ือน ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
 (๖) กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจ
นับทรัพย์สินเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี 
 (๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตาม
การด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 ๘) การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายละเอียดการประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การจัดให้มีระบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน ๑ 

และการจัดท า 
รายงานสรุปเกี่ยวกับ          
ข้อร้องเรียนภายใน
องค์กรน าเสนอ 
ผู้บริหารขององค์กร 

๗ มีการระบ ุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
และมีการ
จัดท า 
รายงานสรุป 
น าเสนอเป็น
รายปี 

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
และเสนอ
แนวทาง 
แก้ไข พร้อม
ทั้งมีการจัดท า
รายงาน สรุป
น าเสนอเป็น
รายปี 

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน
และ มีการ
จัดท า 
รายงานสรุป 
น าเสนอเป็น 
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง รับ
ข้อร้องเรียน 
และเสนอ
แนวทาง 
แก้ไข พร้อม 
ทั้งมีการจัดท า 
รายงานสรุป
น าเสนอ 
เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง รับ
ข้อร้องเรียน
และ เสนอ
แนวทาง
แก้ไข พร้อม
ทั้งมีการจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอ 
เป็นรายเดือน 

หมายเหตุ :  
๑ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น ๑. ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) ๒. ศูนย์รับข้อ

ร้องเรียน (Call cebter / e-mail /webboard) ๓. ตู้แสดงความคิดเห็น ๔. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ 
๕. หน่วยงานภายนอก 

(๒) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การจัดท า/
ทบทวน คู่มือการ
บริหาร ความเสี่ยง๑ 

๘ ไม่มีการ
จัดท า/ 
ทบทวนคู่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ทุน
หมุนเวียน  
อยู่ระหว่าง 
จัดท า/
ทบทวน 
คู่มือการ 
บริหารความ
เสี่ยง 

คู่มือการ
บริหาร ความ
เสี่ยงของทุน
หมุนเวียน
แล้วเสร็จ 
โดยมี
องค์ประกอบ
ที่ดีของคู่มือ 
การบริหาร
ความเสี่ยงที่
ดี ครบถ้วน๑ 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๓ และ
คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงผ่าน
ความเห็นชอบ
จากคณะ
กรรมการบรหิาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วน
ตาม ระดับ 
๔ และ 
เผยแพร่คู่มือ 
การบริหาร
ความเสี่ยง 
ให้กับ
ผู้บริหารและ 
พนักงาน ใน
องค์กร 

หมายเหตุ :  
๑ องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย  
๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
๒. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
๓. การระบุความเสี่ยง  
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๔. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  
๕. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาส  

ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร  

๖. การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มีคู่มือ 
การบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว ให้มีการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ด้านการบริหารความเสี่ยง 

(๓) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พจิารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การระบุความเสี่ยง 
ระดับองค์กร๑ 

๑๕ มีการระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 
แต่ไม่สอดคล้อง 
กับกระบวนการ 
ควบคมุภายใน 

มีการระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 
โดยมีเกณฑ์ 
การพิจารณา
ระบบ 
การควบคุม
ภายใน  
ที่เพียงพอ 
ควบคู่ 
ไปกับการระบุ 
ความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๒ และ 
การระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 
ได้พิจารณา
ถึงระดับ
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 
(Residual 
Risk) 
หลังจาก 
การควบคุม
ภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๓ 
และปัจจัย
เสี่ยง ระดับ
องค์กร  
มีความ
เชื่อมโยงกับ 
เป้าหมาย
ประจ าปี 
ของทุน
หมุนเวียน 
และสามารถ
อธิบาย  
ความเชื่อมโยง 
ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยง 
กับแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ใน
ทุก ยุทธศาสตร์
ของทุน หมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๔ 
และสามารถ
แสดงถึงความ
เชื่อมโยง 
ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 
ในปีก่อนหน้า 
กับปีที่
ประเมินได้ 
ชัดเจน ใน
รูปแบบ ของ
ระดับ 
ความรุนแรง
คงเหลือ ของ
ปัจจัยเสี่ยง 
ใน ปีก่อนหน้า 

หมายเหตุ :  
๑ การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือความเสี่ยง ๔ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ (COSO 
Enterprise Risk Management : COSO ERM) ที่ แ บ่ ง ออก เ ป็ น  Strategic Risk / Operational Risk / 
Financial Risk และCompliance Risk (S - O - F - C) เป็นต้น และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยง
ด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
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(๔) การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การประเมินระดับ 
ความรุนแรงของความ
เสี่ยงระดับ องค์กร๑ 
(ระดับความรุนแรง  
= โอกาส x ผลกระทบ) 

๑๕ ไม่มีการประเมิน 
ระดับ 
ความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 
ระดับองคก์ร 

มีการประเมิน 
เฉพาะโอกาส 
หรือผลกระทบ
ของความ
เสี่ยงระดับ
องค์กร 

มีการประเมิน  
ทั้งโอกาส
และ 
ผลกระทบ
ครบทุกความ
เสี่ยงระดับ
องค์กร 

มีการประเมิน  
ทั้งโอกาส
และ 
ผลกระทบ
ครบทุกความ
เสี่ยงระดับ
องค์กร โดยใช้ 
ฐานข้อมูล
ของทุน
หมุนเวียนใน 
การพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๔ 
รวมถึง 
มีการจัดท า
แผนภาพ
ความเสี่ยง
ระดับ 
องค์กร (Risk 
Profile) ๒ 

หมายเหตุ :  
๑ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ให้ด าเนินการตามความเสี่ยงที่ระบุในข้อ ๓, ๕, ๗ การ

ก าหนดแผนงานและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอ้างอิงจากข้อ ๔  
๒ Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัย

เสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk 
Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความ
รุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพ่ือให้องค์กรได้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหาร
ความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว 

(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การก าหนด
แผนงาน  การบริหาร
ความเสี่ยง ระดับ
องค์กร 

๑๕ ไม่มีการก าหนด 
แผนงาน 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

มีการก าหนด 
แผนงาน  
การบริหาร 
ความเสี่ยง 
มากกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของ 
ความ เสี่ยง
ระดับ องค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
ครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
ครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร 
โดยมีการ
วิเคราะห์ 
Cost-Benefit 
ในแต่ละ
ทางเลือก 

ครบถ้วนตาม
ระดับ ๔ 
รวมถึง แผน
บริหาร 
ความเสี่ยง
ผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
บริหารทุน
หมุนเวียน 
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 (๖) กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนและ 
ผู้บริหารระดับรอง              
มีการสอบทาน๑ 
รายงานทางการเงิน 
และรายงานที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน๒ 

๑๐ ไม่มีการสอบ
ทานรายงาน 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง 
การเงินหรือ
ที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบ
ทาน รายงาน
ทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
ครบทุก 
ไตรมาส 

มีการสอบ
ทาน รายงาน
ทางการเงิน
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
ครบทุกไตร
มาสและม ี
การสอบทาน
ที่มีความถี่ 
มากกว่าราย
ไตรมาส 

มีการสอบ
ทาน รายงาน
ทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
ครบทุกไตร
มาส และมี
การสอบทาน 
เป็นราย
เดือน ครบ 
๑๒ เดือน 

หมายเหตุ :  
๑ การสอบทานของผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง หมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน 

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น 
๒ รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงิน

เบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงินเป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร เช่น ผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจ แผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) แผนปฏิบัติการประจ าปี นโยบายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนที่ส าคัญเป็นต้น 

(๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การใช้สารสนเทศ
เพ่ือ สนับสนุนการ
ติดตาม 
การด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง  

๒๕ ไม่สามารถ
ด าเนินงาน
ตาม แผน
บริหาร 
ความเสี่ยงได้ 

สามารถ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้ 
มากกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 
ของแผน 

ด าเนินงาน
ตามแผน 
บริหารความ
เสี่ยงได้
ครบถ้วน  
ครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๓ และ 
ความเสี่ยง
ระดับองค์กร 
ลดลงได้
มากกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 
ของเป้าหมาย
รวม ตาม
แผน ความ
เสี่ยง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๓ 
และ ระดับ
ความรุนแรง 
ของปัจจัย
เสี่ยง 
ทุกปัจจัย
เสี่ยง 
สามารถ
ลดลงได ้ตาม
เป้าหมาย  
ที่ก าหนด 
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(๘) การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(๑) การประเมินผล 
การ ควบคุมภายใน
ของ หน่วยงานตาม 
หลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังฯ๑ 
 

๒ ไม่มีการ 
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน 

- มีการ
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน     
แต่ไม่
ครบถ้วนตาม
ภารกิจ๒ ของ
ทุนหมุนเวียน 

- มีการ
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน ของ
หน่วยงาน 
ครบถ้วน 
ตามภารกิจ๒ 
ของทุน
หมุนเวียน 

(๒) การส่งรายงาน  
การประเมินผล การ
ควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังฯ๑ 

๒ ไม่ส่งผลการ 
ประเมิน/ ส่งผล 
การ ประเมิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลา 

- - - ทันตาม
ก าหนดเวลา 
(ภายใน ๙๐ 
วัน นับตั้งแต่
สิ้นปีบัญชี) 

(๓) การสอบทานการ 
ประเมินผลการ ควบคุม 
ภายในของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน 

๑ ไม่มีการสอบทาน 
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของผู้
ตรวจสอบ 
ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของผู้
ตรวจสอบ 
ภายใน 

- มีการสอบทาน  
การประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน ของ
ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน และ
มี แนวทางใน
การ ปรับปรุง 
เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ
การ ด าเนนิการ
ตาม ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

หมายเหตุ :  
๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒ ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆที่ส าคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 
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บทที่ ๓ 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑.  ความเป็นมาของกองทุน 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๘) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยมีหลักการส าคัญดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยสาเหตุเกี่ยวกับเพศ  
ได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชายหรือหญิงหรือผู้แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด   
 (๒) เป็นกฎหมายทางเลือก จึงเป็นเรื่องที่รัฐให้การคุ้มครองในลักษณะของการ “ให้สิทธิ” ไม่ใช่กฎหมายที่
ส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างหญิงชาย แต่เป็นกฎหมายที่ “เปิดโอกาส” ให้เพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยก าเนิดได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักของกฎหมาย ทั้งนี้ หาก 
ไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ หรือเลือกจะใช้สิทธิในช่องทางอ่ืน ก็ย่อมกระท าได้   
 (๓) ให้สิทธิตามกฎหมายนี้เป็น “สิทธิเฉพาะตัว” ไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอดทางมรดกหากผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ประสงค์จะใช้สิทธินั้น บุคคลอ่ืนย่อมไม่อาจใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้แทนได้  
เว้นแต่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่ผู้เสียหาย
ไม่สามารถยื่นค าขอรับการชดเชยหรือเยียวยาด้วยตนเองได้ 
 (๔) ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) 
ไว้เป็นการเฉพาะที่มีความ “เป็นอิสระ” และ “เป็นกลาง” เพ่ือชี้ขาดตัดสินว่าการกระท าใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  โดยมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจน 
 (๕) ก าหนดให้กรรมการ วลพ. มีอ านาจและหน้าที่ชัดเจน ค าสั่งของกรรมการมีอ านาจบังคับทางกฎหมาย
ที่ชัดเจน และมีบทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนค าสั่งของกรรมการโดยเฉพาะ 
 (๖) เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนี้ได้มั่นใจในความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้
ก าหนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ กล่าวคือ แม้จะถือค าวินิ จฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
แต่หากคู่กรณีเห็นว่าเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถน าคดีเข้าสู่ศาลปกครองได้  ซึ่งเป็น
ช่องทางตรวจสอบว่าการกระท าดังกล่าวยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่อีกหรือไม่ 
 (๗) มีหลักเกณฑ์ในการชดเชยหรือเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ตามค าสั่งคณะกรรมการ วลพ. โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๘) ให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ที่มา และกรอบการใช้จ่าย 
เงินของกองทุนอย่างชัดเจน 
 (๙) ก าหนดค านิยามของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ให้ชัดเจนในการพิจารณา 
รับด าเนินการให้แก่ผู้เสียหาย และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายนี้ 
 (๑๐) ก าหนดให้ความผิดตามกฎหมายนี้สามารถเปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องด าเนินคดีต่อไปในชั้นศาล 
 
 
 
 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

๒.  วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives) 
 เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๓.  กรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
  เงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา ๓๐) ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๓) เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๒๖ 
 (๔) เพ่ือการสอดส่องและดูแลและให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๖) เพ่ือการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
 (๗) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) เห็นสมควร 
 
๔.  วิสัยทัศน์ 
 เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
๕.  พันธกิจ 
 (๑) ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
 (๒) สนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัยเพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
 (๓) สร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

๖.  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 กลยุทธ์  สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม และผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ มีองค์ความรู้และ 
มีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

แผนงาน (๑) การจัดการความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักใน 
การปฏิบัติงานการส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 (๓) การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย 
 กลยุทธ์  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 

แผนงาน (๑) การบูรณาการ มิติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการจัดท าแผน ปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

 (๒) การเสริม สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ กับภาคีเครือข่าย 
 (๓) การประสานการปฏิบัติการ การติดตาม และการรายงานผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  (๑) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
     (๒) พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการกองทุนฯ 

แผนงาน (๑.๑) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุน 
 (๑.๒) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
(๒.๑) การพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเชิงดิจิทัลของ
กองทุนฯ 

    (๒.๒) การเสริม สร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานกองทุนฯ  
(๒.๓) การระดมทุน 
(๒.๔) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๗.  ค านิยาม 
 “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายถึง การกระท า หรือไม่กระท าการใด อันเป็น 
การแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุ
ที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
 “เงินสนับสนุน”  หมายความว่า เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กร
สวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์ ในการด าเนินกิจการหรือ
มีโครงการเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือเพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  
มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 
 
๘.  งบประมาณกองทุนฯ 
 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเห็นชอบแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๒ กรอบวงเงิน 
ได้แก่ วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินคงเหลือ 
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งการด าเนินงานเป็น  
๒ กิจกรรมหลักประกอบด้วย  



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

 กิจกรรมที่ ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
(๑) การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

๑) การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
๒) การคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 

(๒) การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม 
๑) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพ่ือความเป็นธรรมในสังคม 
๒) การเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศและ
กลไกในการคุ้มครองป้องกันการเลือกปฏิบัติและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
๓) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

 กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
(๑) การแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงและการคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ 

๑) การสนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

(๒) การบริหารกองทุน 
๑) การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะท างาน 
๒) การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๔) ค่าวัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙ 

 

บทที่ ๔ 
โครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

๑.  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ: ค าสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๙๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในกรม 
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แบ่งส่วนราชการให้กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
อยู่ภายใต้กองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ท าให้ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
มีการเปลี่ยนแปลง 

ตารางแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ - ก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และครอบคลุม 
ในทุกด้าน 
- ให้ความเห็นชอบแผนบรหิารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

- ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  
- ก ากับการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (ผู้อ านวยการกองส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ) 

- ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
- ก าหนดแนวทางหรือวธิีการสือ่สาร ให้บุคลากรในกองทุนฯ ได้รับ
ทราบนโยบายหรือมาตรการทีไ่ด้ก าหนดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

คณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

- ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั 

ผูบ้รหิารกองทุนสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหว่างเพศ 
(ผูอ้ านวยการกองสง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คณะท างานการบรหิารความเสีย่ง 
กองทุนสง่เสรมิความเท่าเทยีมระหว่าง

เพศ 

หมายเหตุ:           สายการสือ่สาร 
                       สายสัง่การ/รายงาน 
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน และมีแนวโน้ม
ที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- ด าเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- ติดตามตรวจสอบความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
เป้าหมายการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- รายงานผลการด าเนนิงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บรหิาร และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อย่างต่อเนื่อง   

กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

๒.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย
และการควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด  
ความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๑) ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
 (๒) ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (๓) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 (๔) การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ  เพ่ือส่งเสริมและ 
สร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 (๕) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 (๑) เพ่ือให้กระบวนการท างานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รวดเร็ว 
 (๒) เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 
 (๓) เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
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๔.  กรอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
จะพิจารณาจากกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

กิจกรรม ผลผลิต ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
กิจกรรมที่ ๑.๑ การขจัด 
การเลือกปฏิบัติและความไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ 

- ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติฯ ได้รับ
การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองและ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  

กันยายน 
๒๕๖๔ 

กทพ./ 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

กิจกรรมที่ ๑.๒ การปรับ
ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ของสังคม 

- หลักสูตรการฝึกอบรมสร้าง 
ความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระ
หว่าวเพศเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม 
- หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ประชาชน
ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

กทพ./ 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
กิจกรรมที่ ๒.๑ การแก้ไข
ปัญหาใช้ความรุนแรงและ 
การคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ 

สนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่ มูลนิธิ 
สมาคม ชมรม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เกิดการคุ้มครองป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

กทพ./ 
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 

กิจกรรมที่ ๒.๒ การบริหาร
กองทุน 

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะท างาน 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
- การติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

กันยายน 
๒๕๖๔ 

กทพ./ 
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะด าเนินการตามกรอบ 
การบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ต่อไป 
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บทที่ ๕ 
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี ๒๕๖๔ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือให้กระบวนการท างานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รวดเร็ว 
  (๒) เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ 
ตรวจสอบได ้
  (๓) เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีผลการด าเนินงานบบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 
๒.  รายการความเสี่ยงขององค์กร 
 การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัย  
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 
โดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์กร จะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของกองทุนฯ 
ได้แก่  
 (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ  
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง  
 (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินงานภายในองค์กร 
ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการท างาน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทุจริตภายในองค์กร  
 (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงิน 
ต่อองค์กร  
 (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่ก ากับดูแล  
องค์กร 

ทั้งนี้ สรุปปัจจัยเสี่ยงซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการควบคุมภายในและปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้ ดังนี้ 
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ทบทวนรายการความเสี่ยงองค์กร 

ภารกิจการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ภารกิจ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 

การชดเชยและ
เยียวยา
ผู้เสียหายจาก
การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็น
ธรรมระหว่าง
เพศ 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 
- ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชย
และเยียวยาแก่ผู้เสียหายฯ ได้
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตาม SLA 

O1: ไม่สามารถก าหนดรอบ
ระยะเวลาการพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือได้ 

- ผู้เสียหายฯ เกิดความไม่
เชื่อมั่นในการรับบริการจาก
กองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 
- การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือไม่
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ก าหนดไว้ 

F1: ผู้เสียหายไม่ประสงค์
ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 
ในรูปแบบของตัวเงิน 

- ผลการเบิกจ่ายไม่สามาร
บรรลุเป้าหมายตามแผนได้ 

 

ภารกิจการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ภารกิจ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 

การสนับสนุน
การด าเนินงาน
เพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) 
- หน่วยงาน/องค์กร ที่ช่วย
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศยังมีจ านวนน้อย 

S1: การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการยังไม่
ทั่วถึง 
S2: ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ขาดข้อมูล ความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ 

- การด าเนินงานไม่สามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจของ 
กองทุนฯ 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 
- การเสนอโครงการ 
   ๑) โครงการที่เสนอขอ
ด าเนินการไม่ถูกต้องตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด 
(เสนอโครงการตรงที่ สค. โดย
ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
จาก พมจ. หรือศูนย์เรียนรู้) 
    ๒) โครงการที่เสนอขอส่วน
ใหญ่เป็นการจัดการอบรม/
ประชุม ไม่สอดคล้องกับ

O1: เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
O2: คู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ ชี้แจง
รายละเอียด ผู้พิจารณา
โครงการเบื้องต้น ไมช่ัดเจน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได ้
O3: คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง 
มีมาตรฐานการพิจารณา
โครงการสูง 

- การด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจของ
กองทุนฯ 
- กองทุนฯ ไม่ผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหมุนเวียน 
กระทบต่อความมั่นคงของ
กองทุน 
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สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID – 19) ไม่มีโครงการ
ประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ด าเนินการได้แม้จะมี
สถานการณ์ เช่น ท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
- การพิจารณาโครงการ 
  ๑) มีการพิจารณาโครงการที่
ละเอียด ท าใหโ้ครงการไม่ผ่าน 
การพิจารณา/ปรับแก้ไขใน
รายละเอียด จ านวนมาก จน 
ผู้เสนอโครงการไม่พึงพอใจ 
และไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับ
กองทุนฯ อีก 
- การอนุมัติโครงการ 
  ๑) ผู้ได้รับอนุมัติโครงการไม่
สามารถเดินทางไปลงนามใน
สัญญารับเงิน ณ กองทุนฯ 
หรือ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ 
เนื่องจากมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา และ/หรือมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่อนข้างสูง 
- SLA ด าเนินการไม่ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพราะ
ระยะเวลาด าเนินโครงการใน
รอบแรก เกิน ๙๐ วัน (ห้วง
เวลาที่ก าหนดในกระบวนงาน
รอบท่ี ๑ เกิน ๙๐ วัน)  
- การด าเนินโครงการ 
  ๑) โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด มีการเปลี่ยนแปลง 

O4: สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ท าให้
ผู้ได้รับงบประมาณไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้  
ต้องขอเลื่อนการจัดงาน ไ 
ม่สามารถเดินทางมาลงนาม
ในสัญญารับเงินได ้และ
คณะอนุกรรมการติดตามฯ  
ไม่สามารถลงพ้ืนที่ติดตามได้  
O5: ประกาศคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ไม่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน ในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
O6: วิทยากรไม่เข้าใจ 
แนวคิดและเจตนารมณ์
ส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 
O7: ขาดการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลการขอรับเงิน
สนับสนนุโครงการรปูแบบอ่ืน ๆ  
O8: กระบวนการและ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
SLA ไม่สอดคล้องกับการ
ปฏ ิบัตจิริง 
 
 

- สูญเสียเครือข่ายการ
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
- องค์กรภายนอกไม่เชื่อถือ
หรือสนใจเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
- กระบวนการท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากร
ไม่คุ้มค่า (ส่งเอกสารกลับ
แก้ไขหลายครั้ง) 
- องค์กรถูกร้องเรียนว่าสร้าง
ความไม่เท่าเทียมระหว่าง
เพศ 
 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕ 
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วัน/เวลา/สถานที่ ยกเลิกการ
จัดกิจกรรม/คืนเงิน 
  ๒) ได้รับการร้องเรียนว่า
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กองทุนฯ  
- การประเมินโครงการ  
  ๑) การรายงานผลการ
ติดตามตามKPIs ของ
กรมบัญชีกลาง ไม่สามาถ
รายงานผลการด าเนินงานได้
อย่างครบถ้วน เนื่องจากการ
เลื่อนการจัดกิจกรรม (ไม่
สามารถด าเนินการให้สิ้นสุด
ภายในปีบัญชีได้) 
  ๒) คณะกรรมการลงพ้ืนที่
ติดตามไม่ได้ ท าให้การติดตาม
ผลไม่ครบร้อยละ ๑๐๐  
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 
- ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ทันเวลา 
- การด าเนินการเบิกจ่าย
ผิดพลาด 
- ไม่สามารถคาดเดา
งบประมาณเหลือจ่ายได้ 
 

F1: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  
ความเชี่ยวชาญในระบบ
เบิกจ่าย GFMIS 
F2: สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVID – 19) ท า
ให้ผู้ได้รับงบประมาณ ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามที่ก าหนด/ตกลงไว้ 
F3: หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามที่ก าหนดได้  
มีการคืนเงิน 

- การด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพส่งผลให้ 
การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน  
- กองทุนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจของ
กองทุนฯ 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 
- การตรวจสอบโครงการ
เบื้องต้น ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

C1: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  
ความเข้าใจในกฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
C2: ระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

- การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย/ระเบียบ ท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผิด
ทางอาญาและวินัยได้ 
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- ขั้นตอน/ข้อมูลการด าเนินการ
ผิดพลาด 
- การลงนามในสัญญาของ
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 
 มีการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนผู้
มาเซ็นสัญญา เปลี่ยนวันลง
นามในสัญญา แบบกะทันหัน)  
- ประกาศกองทุน บางข้อ เช่น  
ข้อ ๑๒ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ 
ผู้ขอรับงบประมาณ  
- การนิยามความหมายของค าว่า 
มอบหมาย มอบอ านาจ สค. ใช ้
ไม่เหมือนส่วนราชการอ่ืน คือ 
ใช้ค าว่ามอบหมาย แทนทั้งค า
ว่า มอบหมายและมอบอ านาจ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสื่อสารที่
ผิดพลาดระหว่างหน่วยงานได้ 

ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
C3: สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) 
C4: วิธีปฏิบัติของหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
สากล อาจเสี่ยงต่อการ
สื่อสารที่ผิดพลาด 
 

- การด าเนินการไม่
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
- สูญเสียเครือข่ายการ
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

  
 หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาส  
และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับ  
ความรุนแรง ของผลกระทบและประเมินระดับของความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยง
ทั้ง ๒ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
๕ รุนแรงที่สุด มีความสูญเสียอย่างรุนแรง 
๔ ค่อนข้างรุนแรง มีความสูญเสียหรือไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 
๓ ปานกลาง มีความสูญเสียหรือด าเนินกิจกรรมล่าช้ามาก 
๒ น้อย มีความสูญเสียหรือด าเนินกิจกรรมล่าช้าบ้างพอสมควร 
๑ น้อยมาก มีความสูญเสียหรือด าเนินกิจกรรมล่าช้าบ้างเล็กน้อย 
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 ๒) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก มากกว่า ๙ ครั้งต่อปี/มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 
๔ สูง เกิดข้ึน ๗ - ๙ ครั้งต่อปี/มีโอกาสเกิดสูงหรือบ่อย ๆ 

๓ ปานกลาง เกิดข้ึน ๔ - ๖ ครั้งต่อปี/มีโอกาสเกิดเป็นบางครั้ง 
๒ น้อย เกิดข้ึน ๒ – ๓ ครั้งต่อปี/มีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง 
๑ น้อยมาก ไม่เคยเกิดข้ึน หรือเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี/มีโอกาสเกิด

กรณียกเว้น 

 ๓) ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก ๑๗ - ๒๕ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการแก้ไข
ในทันท ี

สูง ๑๐ - ๑๖ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 
ให้ลดลง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้นไปอยู่มนระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ต่ า ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมปกติ ไม่ต้อง 
มีการจัดการเพิ่มเติม 

 
๓.  การประเมินความเสี่ยงองค์กร 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ 

ระดับความเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 
(๑-๕) 

ผลกระทบ 
(๑-๕) 

ความ
เสี่ยง 
(๑-
๒๕) 

ต่ า 
(๑-
๔) 

ปาน
กลาง 
(๕-๙) 

สูง 
(๑๐-
๑๖) 

สูง
มาก 
(๑๗-
๒๕) 

ภารกิจ : การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

O1: ไม่สามารถก าหนด
รอบระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
ช่วยเหลือได้ 

๓ ๓ ๙  √   

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 
(Financial Risk) 

F1: ผู้เสียหายไม่ประสงค์
ขอรับเงินช่วยเหลือ
เยียวยา ในรูปแบบของตัว
เงิน 

๔ ๔ ๑๖   √  
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ประเภทความ

เสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ 

ระดับความเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 
(๑-๕) 

ผลกระทบ 
(๑-๕) 

ความ
เสี่ยง 
(๑-
๒๕) 

ต่ า 
(๑-
๔) 

ปาน
กลาง 
(๕-๙) 

สูง 
(๑๐-
๑๖) 

สูง
มาก 
(๑๗-
๒๕) 

ภารกิจ : การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic 
Risk) 
 

S1: การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการยัง
ไม่ทั่วถึง 

๕ ๓ ๑๕   √  

S2: ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ขาดข้อมูล ความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเขียนโครงการ 

๔ ๓ ๑๒   √  

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน  
(Operation Risk) 

O1: เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

๓ ๕ ๑๕   √  

O2: คู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ ชี้แจง
รายละเอียด  
ผู้พิจารณาโครงการ
เบื้องต้น ไม่ชัดเจน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได ้

๕ ๕ ๒๕    √ 

O3: คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองมีมาตรฐานการ
พิจารณาโครงการสูง 

๓ ๔ ๑๒   √  

O4: สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 (COVID – 19) 
ท าให้ผู้ได้รับงบประมาณ
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
ต้องขอเลื่อนการจัดงาน 
ไม่สามารถเดินทางมาลง
นามในสัญญารับเงินได้
คณะอนุกรรมการติดตามฯ 
ไม่สามารถลงพ้ืนที่ติดตามได้  

๕ ๕ ๒๕    √ 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๙ 

 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ 

ระดับความเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 
(๑-๕) 

ผลกระทบ 
(๑-๕) 

ความ
เสี่ยง 
(๑-
๒๕) 

ต่ า 
(๑-
๔) 

ปาน
กลาง 
(๕-๙) 

สูง 
(๑๐-
๑๖) 

สูง
มาก 
(๑๗-
๒๕) 

 O5: ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้
เงินและทรัพย์สินของ
กองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน  
ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๔ ๔ ๑๖   √  

O6: วิทยากรไม่เข้าใจ 
แนวคิดและเจตนารมณ์
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๒ ๔ ๘  √   

O7: ขาดการประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่ข้อมูลการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ
รูปแบบอื่น ๆ 

๓ ๔ ๑๒   √  

O8: กระบวนการและ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 SLA ไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติจริง 

๒ ๕ ๑๐   √  

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 
(Financial Risk) 

F1: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในระบบ
เบิกจ่าย GFMIS 

๒ ๔ ๘  √   

 F2: สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 (COVID – 
19) ท าให้หน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณไม่

๕ ๔ ๒๐    √ 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๐ 

 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ 

ระดับความเสี่ยง 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 
(๑-๕) 

ผลกระทบ 
(๑-๕) 

ความ
เสี่ยง 
(๑-
๒๕) 

ต่ า 
(๑-
๔) 

ปาน
กลาง 
(๕-๙) 

สูง 
(๑๐-
๑๖) 

สูง
มาก 
(๑๗-
๒๕) 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้ตามที่ก าหนด/ตกลงไว้ 
F3: หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณไม่สามารถ
จัดกิจกรรมตามที่ก าหนด
ได้ มีการคืนเงิน 

๔ ๔ ๑๖   √  

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk) 

C1: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้  
ความเข้าใจในกฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒ ๔ ๘  √   

 C2: ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ยังไม่ได้
ปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๓ ๓ ๙  √   

 C3: สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 
19) ท าให้การลงนามใน
สัญญามีความเสี่ยงที่จะ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

๓ ๓ ๙  √   

 C4: วิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานไม่สอดคล้อง
กับวิธีปฏิบัติสากล 

๒ ๔ ๘  √   



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๑ 

 

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึน้ 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึน้ 

  จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรข้างต้น น ามาจัดท าเป็นแผนภาพ
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 

ภารกิจ : การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

๕      
๔    F1  
๓   O1   
๒      
๑      
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน จ านวนปัจจัย
เสี่ยง 

สูงมาก ๑๗-๒๕ ๑ 
สูง ๑๐-๑๖ ๒ 

ปานกลาง ๕-๙ ๒ 
ต่ า ๑-๔ ๐ 
 รวม ๕ 

 

ภารกิจ : การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๕  O8 O1  O2, O4 
๔  C4 O3, O7 O5, F3 F2 
๓   C2, C3 S2  S1 
๒      
๑      
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน จ านวนปัจจัย
เสี่ยง 

สูงมาก ๑๗-๒๕ ๒ 
สูง ๑๐-๑๖ ๕ 

ปานกลาง ๕-๙ ๙ 
ต่ า ๑-๔ ๐ 
 รวม ๑๖ 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๒ 

 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงน ามาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะค านึงถึง 
โอกาสในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จด้วย นอกเหนือจากโอกาสเกิดและผลกระทบ 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๓ 

 

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

การ
หลีกเลี่ยง

ความ
เสี่ยง 

การ
ถ่าย
โอน

ความ
เสี่ยง 

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

ภารกิจ : การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
F1: ผู้เสียหายไม่ประสงค์
ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 
ในรูปแบบของตวัเงิน 

  √  รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศ จัดท าเป็น
ฐานข้อมูลเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เพื่อ
หาแนวทางการปรับเปลี่ยน
นโยบายให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เสียหาย 

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

ภารกิจ : การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
S1: การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการยังไม่
ทั่วถึง 
 

  √  ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับ
เงินอุดหนุนเน้นเฉพะกลุ่ม 
โดยเริ่มจากสถานศึกษา  

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

โครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณของ
กองทุนฯ 

 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๔ 

 

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
ประเมินผล การ

หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง 

การ
ถ่าย
โอน

ความ
เสี่ยง  

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

S2: ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
ขาดข้อมูล ความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเขียนโครงการ 

  √  ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ 
๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงิน
อุดหนุนเน้นเฉพะกลุ่ม โดยเริ่มจาก
สถานศึกษา  
๓. พัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากร เพ่ือ
เป็นหลักสูตรส าหรับพัฒนาวิทยากร 
เพ่ือให้ความรู้ด้านความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และการขับเคลื่อน พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

๑.รายงานผลการ
จัดการประชุมอบรม
การพัฒนาศักยภาพ 
๒.รายงาน
ความก้าวหน้าการ
พัฒนาหลักสูตร 
๓. โครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณของ
กองทุนฯ 

O1: เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

  √  Workshop ผู้ปฏิบัติงาน เดือนละ ๑ 
ครั้ง, การจับคู่บัดดี้  

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 



  

คู่มอืบรหิารความเสีย่ง กองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๕ 

 

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
ประเมินผล การ

หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง 

การ
ถ่าย
โอน

ความ
เสี่ยง  

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

O2: คู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ ชี้แจง
รายละเอียด ผู้พิจารณา 
โครงการเบื้องต้น ไมช่ัดเจน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได ้

  √  ปรับปรุงคู่มือการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ เพ่ิมรายละเอียด หน่วยงานผู้
รับรองโครงการให้ชัดเจน 

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

ความก้าวหน้าการ
พัฒนาคู่มือขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ 

O4, F2: สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา2019 (COVID – 19) 
ท าให้ผู้ได้รับงบประมาณไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ต้อง
ขอเลื่อนการจัดงาน ไม่
สามารถเดินทางมาลงนาม
ในสัญญารับเงินได้
คณะอนุกรรมการติดตามฯ  
ไม่สามารถลงพ้ืนที่ติดตามได้ 
หน่วยงานได้รับงบประมาณ 
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้ตามที่ก าหนด/ตกลงไว้ 

  √  ๑. อ านวยความสะดวกหน่วยงานผู้
ได้รับงบประมาณให้สามารถจัด
กิจกรรมได้ เช่นให้เลื่อนการจัดงาน 
ปรับลดจ านวน/เพิ่มจ านวนรุ่น ให้มีการ
ลงนามในจังหวัดเป็นรายกรณี 
๒. ปรับรูปแบบการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานกทพ.๓ 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
ประเมินผล การ

หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง 

การ
ถ่าย
โอน

ความ
เสี่ยง  

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

O5: ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการ
อนุมัติการใช้เงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ไม่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน ในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

  √  ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๑๒ 

มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ ๑.กลุ่มบริหาร
กองทุน 
๒. กลุ่ม
กฎหมาย 

 

ความก้าวหน้าการ
ปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ 

O8: กระบวนการและ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
SLA ไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริง 

  √  ปรับ SLA รอบท่ี ๑ เป็น ๑๒๐ วัน มิ.ย.- ก.ย. ๖๔ กลุ่มบริหาร
กองทุนฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

F3: หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณไม่สามารถจัด
กิจกรรมตามที่ก าหนดได้ มี
การคืนเงิน 

   √     
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ภาคผนวก 
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การประเมินความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 

การจัดการ 
ต้นทุน ผลประโยชน์ 

การ
หลีกเลี่ยง

ความ
เสี่ยง 

การ
ถ่าย
โอน
ความ
เสี่ยง 

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

ภารกิจ : การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
F1: ผู้เสียหายไม่
ประสงค์ขอรับเงิน
ช่วยเหลือเยยีวยา  
ในรูปแบบของตวัเงิน 

  √  รวบรวมข้อมูล
ความต้องการของ
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ 
จัดท าเป็น
ฐานข้อมูล 
เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุน 
เพ่ือหาแนวทาง 
การปรับเปลี่ยน
นโยบายให้
สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและ
ความต้องการของ
ผู้เสียหาย 

- ผู้เสียหายจาก
การเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ 
ได้รับการ
ชดเชย เยียวยา
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 
การจัดการ 

ต้นทุน ผลประโยชน์ 
การ

หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง 

การถ่าย
โอน
ความ
เสี่ยง 

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

ภารกิจ : การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
S1: การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลการ
ขอรับเงินสนับสนุน
โครงการยังไม่ทั่วถึง 

  √  ประชาสัมพันธ์คู่มือ
การขอรับเงินอุดหนุน 
เน้นเฉพะกลุ่ม โดย
เริ่มจากสถานศึกษา  

จัดส่งเอกสาร
ให้สถานศึกษา 
(๘๐,๐๐๐) 
 

มีหน่วยงาน/
องค์กร เสนอ
โครงการเพ่ือขอรับ
เงนิสนับสนุนเพ่ิมขึ้น 

S2: ผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนขาดข้อมูล 
ความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
การเขียนโครงการ 

  √  ๑. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ 
ในการพัฒนา 
ศักยภาพการเขียน
โครงการตามหลักเกณฑ์ 
กองทุนฯให้แก่
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ  
๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ
การขอรับเงิน
อุดหนุนเน้นเฉพะ
กลุ่ม โดยเริ่มจาก
สถานศึกษา  
๓. พัฒนาหลักสูตร 
อบรมวิทยากร เพ่ือ
เป็นหลักสูตรส าหรับ
พัฒนาวิทยากร 
เพ่ือให้ความรู้ด้าน
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และการ
ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถ
ถ่ายทอด
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ความเท่า
เทียมระหว่าง
เพศไปสู่
หน่วยงาน/
ประชาชนได้ 
(๕๐,๐๐๐) 
๒. จัดส่ง
เอกสารให้
สถานศึกษา 
(๘๐,๐๐๐) 
๓.พัฒนา
หลักสูตร
อบรมวิทยากร 
 (๓๐๐,๐๐๐) 

๑. มีหน่วยงาน/
องค์กร เสนอ
โครงการเพื่อ
ขอรับเงิน
สนับสนุน
เพ่ิมข้ึน 
๒. หน่วยงาน/
องค์กร เสนอ
โครงการที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง
ตามหลักการ
เขียนโครงการ
และสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ในพ้ืนที่ 

O1: เจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

  √  Workshop 
ผู้ปฏิบัติงาน เดือน
ละ ๑ ครั้ง,  
การจับคู่บัดดี้  

- การด าเนินงาน
ส่งเสริมความ
เท่าเทียม
ระหว่างเพศมี
ประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 
การจัดการ 

ต้นทุน ผลประโยชน์ 
การ

หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง 

การถ่าย
โอน
ความ
เสี่ยง 

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

O2: คู่มือการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ 
ชี้แจงรายละเอียด  
ผู้พิจารณาโครงการ
เบื้องต้น ไม่ชัดเจน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

  √  ปรับปรุงคู่มือ 
การขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ 
เพ่ิมรายละเอียด 
หน่วยงานผู้รับรอง
โครงการให้ชัดเจน 
 

- ๑. หน่วยงาน/
องค์กร เสนอ
โครงการที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง
ตามหลักการ
เขียนโครงการ 
๒. ลดภาระงาน
ของฝ่ายเลขานุการฯ  
๓. การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
๔.เครือข่ายการ
ส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่าง
เพศ มีความ
ผูกพันกับองค์กร 

O4, F2: สถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID – 19) ท าให้ผู้
ได้รับงบประมาณไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ 
ต้องขอเลื่อนการจัดงาน 
ไม่สามารถเดินทางมา
ลงนามในสัญญารับเงิน
ได้คณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ ไม่สามารถ
ลงพื้นที่ติดตามได้ 
หน่วยงานได้รับงบประมาณ 
ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามท่ี
ก าหนด/ตกลงไว้ 

  √  ๑. อ านวยความ
สะดวกหน่วยงานผู้
ได้รับงบประมาณ
ให้สามารถจัด
กิจกรรมได้ เช่นให้
เลื่อนการจัดงาน 
ปรับลดจ านวน/
เพ่ิมจ านวนรุ่น ให้
มีการลงนามใน
จังหวัดเป็นรายกรณี 
๒. ปรับรูปแบบ
การติดตาม
ประเมินผลให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

- ๑. การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
๒.เครือข่ายการ
ส่งเสริมความ
เท่าเทียม
ระหว่างเพศ  
มีความผูกพัน
กับองค์กร 
๓.การด าเนินงาน
บรรลุภารกิจ
ของกองทุน 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 
การจัดการ 

ต้นทุน ผลประโยชน์ 
การ

หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง 

การถ่าย
โอน
ความ
เสี่ยง 

การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

O5: ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพย์สินของ
กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ในกรณีสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

  √  ปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการ 
บริหารกองทุน
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติ
การใช้เงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน 
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ  
ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๑๒ 

- ๑. การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
๒.เครือข่ายการ
ส่งเสริมความ
เท่าเทียม
ระหว่างเพศ  
มีความผูกพัน
กับองค์กร และ
มีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
๓.การด าเนินงาน
บรรลุภารกิจ
ของกองทุน 

O8: กระบวนการและ
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน SLA ไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริง 

  √  ปรับ SLA รอบท่ี 
๑ เป็น ๑๒๐ วัน 

- การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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มอบอ านาจ และ มอบหมาย 

สค. หน่วยงานอ่ืน 

ใช้ค าว่า มอบหมาย  
 

มอบอ านาจ 
(ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ที่
จะต้องก ากับดูแลและ
ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับมอบ
อ านาจ ตลอดจนให้
ค าแนะน าหรือแก้ไข 
การปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอ านาจด้วย 
ไม่ใช่มอบแล้วมอบเลย 
จะปฏิเสธความ
รับผิดชอบไม่ได้) 

-การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนในกรณีนี้จะกระท าได้
ต่อเมื่อผู้มอบอ านาจต้องเป็นผู้มีอ านาจหรือใช้อ านาจหรือสั่ง
การได้ตามกฎหมาย แต่ได้มอบอ านาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติ
ราชการแทนตน และบุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจนั้นสามารถ 
ลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ใช้อ านาจได ้หลักของ
การมอบอ านาจนี้ เนื่องจากผู้มอบอ านาจยังต้องรับผิดชอบ
ในอ านาจของตน ผู้มอบอ านาจจึงต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตาม
สภาพของต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
ผู้รับมอบอ านาจ รวมทั้งสามารถวางแนวทาง ก าหนด
รายละเอียด และก ากับดูแลวิธีปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมที่
เกี่ยวข้องกับการมอบอ านาจเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหรือ
ลักษณะของงานที่ได้รับมอบด้วย 

มอบหมาย 
(ผู้รับมอบหมายมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายนั้น
ได้บัญญัติให้อ านาจไว้ใน
ฐานะที่เป็นอ านาจของ
ตนเอง รวมทั้งสามารถ
ใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินใจได้ในนามของ
ตนเองภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของภารกิจที่
ได้รับมอบหมายนั้น) 

การมอบหมายอ านาจในการปฏิบัติราชการมีความแตกต่าง
จากการมอบอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ผู้ไดร้ับมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ดังเช่นเป็นอ านาจของตนเอง ไม่ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือท าการแทนผู้มอบหมายอ านาจ ผู้ได้รับ
มอบหมายสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจและใช้อ านาจ 
ในนามตนเองภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการมอบหมายนั้น 
ๆ หรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะได้ 
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