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คำนำ 
 

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในบริหารจัดการองค์กรเพื่อลดมูลเหตุ  
ของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความสำเร็จของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยรวม ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงที่ดี องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ
ต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที ่เหมาะสมให้ความเสี ่ยงอยู ่ในระดับที ่ยอมรั บได้ รวมทั้งจะต้องมี 
การติดตามผลระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และร่วมกันวางแผน
ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรด้วย  

ดังนั้น คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงได้จัดทำคู่มือ
บริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ นำไปใช้ประโยชน์ และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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คำนำ 
บทที่ ๑ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง ๔  
บทที่ ๒ กรอบการวัดระดับความสำเร็จด้านการบริหารความเสี่ยงและ ๑๒  

การควบคุมภายในตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๔ โครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยง  ๒๒  
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บทที่ ๑  
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

๑.  ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง  
๑.๑ ความเสี ่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที ่อาจเกิดขึ ้นภายใต้สถานการณ์  

ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิด  
ความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององค์กร  

(๑) ปัจจัยเสี ่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที ่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามข้ันตอน การดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  

    ๑) ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น  

    ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงิน  
และเศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  

(๒) การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี ่ยงและ 
การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

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

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
และความเสี่ยงต่ำ 

 ๑.๒ การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และ 
กระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน 
ทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้  
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ไดก้ำหนดไว้ 

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

 (๒) การติดตามประเมินผล หมายถึง เพื่อให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมี 
การติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี 
ให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม 
มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มี
การประเมินความเสี ่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง เพื ่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที ่ยอมรับได้แล้ว  
หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่  
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๑.๓ การบริหารความเสี ่ยงทั ่วทั ้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) หมายถึง  
การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กร
เข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่  

(๑) การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี ่ยงควรสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ 
ในการบริหารองค์กร  

(๒) การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิด 
ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการ  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓) การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง 
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง  

(๔) การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
 
๒.  กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
  กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหาร 
ความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หร ือ COSO-ERM 
ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 (๑)  สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบ 
ทีส่ำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหาร
ความเสี ่ยงขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการดำเนินงานชัดเจนขึ้น 
เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร  

 ๑) ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร  

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(๒ )  การกำหนดว ัตถ ุประสงค ์ Objective Setting) องค ์กรต ้องพ ิจารณากำหนดว ัตถ ุประสงค์  
ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี ่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
เพื ่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี ่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนด 
วัตถุประสงค์ควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operations Objectives) ว ั ตถ ุ ประสงค ์ ด ้ านการรายงาน ( Reporting Objectives) ว ั ตถ ุ ประสงค์  
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  
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(๓)  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี ่ยงด้านการเง ิน (Financial Risk) ความเสี ่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

(๔)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นำมาพิจารณา ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการกำหนดระยะเวลาที่ใช้
ในการพิจารณา ไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และผลกระทบ ( Impact) เป็นการพิจารณา
ถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน เช่น การลดลงของรายได้  และด้านที ่ไม่ใช่การเงิน เช่น ด้านกลยุทธ์  
การดำเนินงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ ด้านทรัพยากรบุคคล การลาออกของพนักงาน 
การสูญเสียพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ เป็นต้น  

(๕)  การตอบสนองต่อความเสี ่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถ 
ระบุความเสี ่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการ 
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วย
วิธีจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ 
ประการ ได้แก่ การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce) การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid/Terminate) และ
การโอนความเสี ่ยง (Transfer) ผู ้บร ิหารอาจทำการพิจารณาปัจจัยในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการ 
ความเสี่ยง โดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมิน
ความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง  

(๖)  กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื ่อช่วยลด 
หรือควบคุมความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง  และทำให้ 
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งออกเป็นการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุม 
แบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม 
(Directive Control)  

 (๗)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศ 
และการติดต่อสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื ้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด  

๑) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม  
มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ ่งข้อมูลสารสนเทศหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงิน  และ 
การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร  

๒) การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดทำไว้แล้วส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับหรือมีไว้พร้อมสำหรับ 
ผู้ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ และ 
เพื ่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจตลอดจนมีการดำเนินงานตามวัตถ ุประสงค์ โดยระบบการสื ่อสาร 
ต้องประกอบด้วยการสื ่อสารภายในองค์กรและระบบการสื ่อสารภายนอกองค์กร ทั้งนี ้ องค์กรจะต้องมี 
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การสื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนัก  และเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร 
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

 (๘)  การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยน โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตามและความถี่ในการสอบทาน และควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงและ  
การจัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการต่อความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล  
อาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลงหรือไม่ควรดำเนินการ
ต่อไป หรืออาจมีการเปลี ่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรือ  กระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ  
 
๓.  กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
  กระบวนการบริหารความเสี ่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื ่อง โดยเริ ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายหรือ 
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และดำเนินกระบวนการด้วยกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงที่กำหนดขึ ้นในองค์กร ร่วมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และนำไปสู่การปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนดำเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 
๕ ขั้นตอนหลัก รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนเป็นดังนี้  
  ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม รวมถึง 
กระบวนการหลักต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้แก่  
 (๑) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงและ 
สนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพื่อแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 (๒) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับของ 
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (๓) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ ่งเน้นการจัดทำ
รายงาน ทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial 
reporting) ซึ่งนำเสนอต่อผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกให้มีความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์ และ
ทันเวลา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 (๔) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่
มุ่งเน้น การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

การกำหนดวัตถุประสงค์ควรจะ  
• Specific (เฉพาะเจาะจง) มีความชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคน 

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

• Relevant (มีความเกี่ยวข้อง) มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของ
องคก์ร 

• Timeliness (มีกำหนดเวลา) สามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผล ทั้งนี้ การที่องค์กร 
จะสามารถบรรลุว ัตถ ุประสงค์ท ี ่กำหนดไว้ได ้ ควรดำเน ินงานภายใต้ระดับความเส ี ่ยงที ่ยอมร ับได้  
(Risk Tolerance) เพื่อทำให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรอยู่ภายในเกณฑ์ หรือประเภทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

 ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การบ่งชี้ความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง  
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกที ่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์
และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  

(๑) ปัจจัยภายในองค์กร : วัตถุประสงค์ขององค์กร นโยบายและกลยุทธ์ การดำเนินงาน กระบวนการ 
ทำงาน ประสบการณ์การทำงาน โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน การเงิน วัฒนธรรมขององค์กร 
สภาพทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น  

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

การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการมองปัจจัยเสี่ยง 
ไม่จำเป็นต้องมาก แต่ต้องมีเรื่องการบริหารและการควบคุมในการรองรับปัญหาที่ดีพอ ทั้งนี้ การจัดประเภท  
ความเสี่ยงองค์กร จะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่  

 (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง  

 (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายใน 
องค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการทำงาน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทุจริตภายในองค์กร  

 (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงิน 
ต่อองค์กร 

 (๔) ความเสี ่ยงด้านการปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี ่ยงอันเกิดจาก 
การไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  
ทีก่ำกับดูแลองค์กร  

 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ำรวจใน
ปัจจุบัน หรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็น 
การรวบรวมข้อมูล ทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรระดับปฏิบัติงาน เพื่อระบุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้น  
นำข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร 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
ความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ ด้าน  

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

 
 การกำหนดนิยามของแต่ละระดับคะแนน ควรกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี ่ยง 

ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา องค์กรจึงควรมี
การทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี โดยตัวอย่างนิยามที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินความเสี่ ยง 
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 

 จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง 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 ก็จะสามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk 
profile) ดังนี้  

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

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

๑ (ต่ำมาก)      

 ระดับความเสี ่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ 
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
สูงมาก ๑๗-๒๕ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการแก้ไข

ในทันท ี
สูง ๑๐-๑๖ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 

ให้ลดลง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ปานกลาง ๕-๙ ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้นไปอยู่มนระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
ต่ำ ๑-๔ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมปกติ ไม่ต้อง 

มีการจัดการเพิ่มเติม 

 การประเมินความเสี ่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั ้ง ในแต่ละรอบของการบริหาร 
ความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร เพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดย
อาจเพิ่ม ความถี่การประเมินให้มากขึ้นระหว่างรอบได้ ทั้งนี้  เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุง
กลยุทธ์/ มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การจัดการความเสี่ยง  
 (๑) กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ตามแนวทางดังนี้  

  ๑) Terminate risk (การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง) กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  
อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การหยุดดำเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย 
เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ 
ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ดำเนินการ เป็นต้น  
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  ๒) Transfer risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง) เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืน 
ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การทำประกันภัย และการจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญ
การในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นดำเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

  ๓) Treat risk (การควบคุมความเสี่ยง) เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับ ได้ เช่น 
การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุง
แก้ไขกระบวนงาน การจัดทำแผนฉุกเฉิน และการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น  

  ๔) Take risk (การยอมรับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใด  ๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจเนื่องมาจาก 
ความเสี ่ยงนั ้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำมาก หรือไม่มีวิธีการใด ๆ ในปัจจุบันที ่จะควบคุม หรือวิธีการที่ 
จะนำมาใช้มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ  

 (๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการรวบรวมข้อมูล
วิธีการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความม่ันใจต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยง
มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ คือ มาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง กำหนด
ระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ  

เมื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรทั้งหมด
ทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสนับสนุน 
ร่วมดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ  

องค์กรมีการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซี่งมีวัตถุประสงค์/  
เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุมและลดความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ โดยการควบคุมภายในเป็น
กระบวนการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์กรได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในด้านการดำเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร เพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

เมื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้วความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง 
กระบวนการควบคุมภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามผล และการรายงาน  
เมื ่อมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงแล้ว จะต้องมีการติดตามผลและการรายงาน  

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย 
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
โดยต้องมีการสอบทานดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง และวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดควร ปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวมาจัดทำรายงาน  
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บทที่ ๒ 
กรอบการวัดระดับความสำเร็จด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ 

 
กรมบัญชีกลางจะประเมินผลการดำเนินงานจากระดับความสำเร ็จในการเพิ ่มประสิทธิภาพ  

ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนา  
การบริหารจัดการ ดังนี้ 
  (๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน  
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหาร 
ขององค์กร  
 (๒) การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการกำหนดวัตถุประสงค์
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน 
 (๓) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๔๕) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี ่ยงระดับองค์กร 
โดยการนำเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 
และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กรสามารถประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการนำฐานข้อมูลมาใช้ใน  
การพิจารณากำหนดระดับความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความรุนแรงที่กำหนด มีการกำหนด
แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost -Benefit 
ในแต่ละทางเลือกในการจัดการของทุกปัจจัยเสี่ยง  

(๔) กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง  
 (๕) สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตาม
การดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
 ๖) การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายละเอียดการประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การจัดให้มีระบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน ๑ 

และการจัดทำ 
รายงานสรุปเกี่ยวกับ          
ข้อร้องเรียนภายใน
องค์กรนำเสนอ 
ผู้บริหารขององค์กร 

๗ มีการระบ ุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
และมีการจัดทำ 
รายงานสรุป 
นำเสนอเป็น
รายปี 

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน 
และเสนอ
แนวทาง 
แก้ไข พร้อม
ทั้งมีการจัดทำ
รายงาน สรุป
นำเสนอเป็น
รายปี 

มีการระบุ
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน
และ มีการ
จัดทำ 
รายงานสรุป 
นำเสนอเป็น 
รายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง รับ
ข้อร้องเรียน 
และเสนอ
แนวทาง 
แก้ไข พร้อม 
ทั้งมีการจัดทำ 
รายงานสรุป
นำเสนอ 
เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง รับ
ข้อร้องเรียน
และ เสนอ
แนวทาง
แก้ไข พร้อม
ทั้งมีการจัดทำ
รายงานสรุป
นำเสนอ 
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) การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การจัดทำ/
ทบทวน คู่มือการ
บริหาร ความเสี่ยง๑ 

๘ ไม่มีการ
จัดทำ/ 
ทบทวนคู่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ทุน
หมุนเวียน  
อยู่ระหว่าง 
จัดทำ/
ทบทวน 
คู่มือการ 
บริหารความ
เสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน 
จัดทำ/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร 
ความเสี่ยง
ของทุน
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  
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๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
๒. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
๓. การระบุความเสี่ยง  
๔. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  
๕. การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาส 

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

๖. การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี ่ยง  ในกรณีที่ทุน
หมุนเวียนมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง ให้มีการ
ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงทุกปี  

(๓) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๔๕) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การระบุความ
เสี่ยง ระดับองค์กร๑ 

๔๕ มีการระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร
โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในที่
เพียงพอ

ควบคู่ไปกับ
การระบุ

ความเสี่ยง
ระดับองค์กร 
และปัจจัย
เสี่ยงระดับ

องค์กร  
มีความ

เชื่อมโยง กับ
เป้าหมาย

ประจำปีของ
ทุนหมุนเวียน 

ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร

มีการ
ประเมิน

ระดับความ
รุนแรง  

ทั้งโอกาส
และ

ผลกระทบ 
ครบทุก 

ความเสี่ยง
ระดับองค์กร  

 

ผ่านเกณฑ์ 
วัดระดับ ๒ 
และการ
ประเมิน 
ทั้งโอกาส

และ
ผลกระทบ

โดยใช้
ฐานข้อมูล
ของทุน

หมุนเวียนใน
การพิจารณา 
รวมถึงมีการ

จัดทำ
แผนภาพ

ความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

(Risk 
Profile)๒ 

 

มีการกำหนด
แผนการ

บริหารความ
เสี่ยง 

ครบทุก 
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร  

 

ผ่านเกณฑ์ 
วัดระดับ ๔ 
และแผนการ
บริหารความ

เสี่ยง 
ครบทุก 

ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร 
โดยมีการ
วิเคราะห์ 

Cost-Benefit 
ในแต่ละ

ทางเลือกและ 
ผ่านควา

เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียน  
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

และสามารถ
แสดงถึง
ความ

เชื่อมโยง
ระหว่าง

ปัจจัยเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ใน
ปี ก่อนหน้า

กับปี 
ที่ประเมินได้

ชัดเจน 
 

หมายเหตุ 
๑ การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือความเสี่ยง ๔ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ (COSO Enterprise 
Risk Management: COSO ERM) ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk/Operational Risk/ Financial Risk และ 
Compliance Risk (S -O -F -C) เป็นต้น และในกรณีท่ีทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบาย
สาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ หากปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรไม่สะท้อน
ตัวชี้วัดที่สำคัญหรือยุทธศาสตร์ที่สาคัญของทุนหมุนเวียน จะถูกปรับลดคะแนน ๐.๕๐๐๐ คะแนน  
๒ Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี ่ยง
โดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาส และผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile 
จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และแสดง ให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรง
ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้กำหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความ
เสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว 

(๔) กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนและ 
ผู้บริหารระดับรอง              
มีการสอบทาน๑ 
รายงานทางการเงิน 

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 ี

มีการสอบ
ทาน รายงาน
ทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
ครบทุกไตร
มาส และมี
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

และรายงานที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน๒ 

การสอบทาน
ที่มีความถี่ 
มากกว่าราย
ไตรมาส 

การสอบทาน 
เป็นราย
เดือน ครบ 
๑๒ เดือน 

หมายเหตุ :  
๑ การสอบทานของผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง หมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน 

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น 
๒ รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงิน

เบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงินเป็นรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจ แผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) แผนปฏิบัติการประจำปี นโยบายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นต้น 

(๕) สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) 
ประเดน็ย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) การใช้สารสนเทศ
เพ่ือ สนับสนุนการ
ติดตาม 
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง  

๒๕ ไม่สามารถ
ดำเนินงาน
ตาม แผน
บริหาร 
ความเสี่ยงได้ 

สามารถ
ดำเนินงาน 
ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้ 
มากกว่า ร้อย
ละ ๕๐ ของ
แผน 

ดำเนินงาน
ตามแผน 
บริหารความ
เสี่ยงได้
ครบถ้วน  
ครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๓ และ
ระดับความ
รุนแรงของ 
ความเสี่ยง 
ลดลงได้ตาม
เป้าหมาย 
ที่กำหนด 
คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐ ของ
ปัจจัยเสี่ยง
ทั้งหมด 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ ๓ 
และ ระดับ
ความรุนแรง 
ของปัจจัย
เสี่ยง 
ทุกปัจจัย
เสี่ยง 
สามารถ
ลดลงได้ ตาม
เป้าหมาย  
ที่กำหนด 

 
(๖) การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

(๑) การประเมินผล 
การ ควบคุมภายในของ 
หน่วยงานตาม 
หลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังฯ๑ 

๒ ไม่มีการ 
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน 

- มีการ
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน     

- มีการ
ประเมินผล 
การควบคุม
ภายใน ของ
หน่วยงาน 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 แต่ไม่
ครบถ้วนตาม
ภารกิจ๒ ของ
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วน 
ตามภารกิจ๒ 
ของทุน
หมุนเวียน 

(๒) การส่งรายงาน  
การประเมินผล การ
ควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังฯ๑ 

๒ ไม่ส่งรายงาน 
การประเมินผล
ฯ/ สง่รายงาน 
การประเมินผล
ฯ ล่าชา้กว่า
กำหนดเวลา 

- - - ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ 
ได้ทันตาม 
กำหนดเวลา 
(ภายใน ๙๐ 
วัน นบัตั้งแต่
สิ้นปบีัญช)ี 

(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
การปรับปรุง 
เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ
การ ดำเนินการ
ตาม ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

หมายเหตุ :  
๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒ ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 
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บทที่ ๓ 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

๑.  ความเป็นมาของกองทุน 
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้จัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๘) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคบัใช้
ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู ้ที ่เห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยสาเหตุเกี่ยวกับเพศ  
ได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชายหรือหญิงหรือผู้แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด   
 (๒) เป็นกฎหมายทางเลือก จึงเป็นเรื่องที่รัฐให้การคุ้มครองในลักษณะของการ “ให้สิทธิ” ไม่ใช่กฎหมายที่
ส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างหญิงชาย แต่เป็นกฎหมายที่ “เปิดโอกาส” ให้เพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออก
แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักของกฎหมาย ทั้งนี้ หาก  
ไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ หรือเลือกจะใช้สิทธิในช่องทางอ่ืน ก็ย่อมกระทำได้   
 (๓) ให้สิทธิตามกฎหมายนี้เป็น “สิทธิเฉพาะตัว” ไม่อาจโอนกันได้และไม่ตกทอดทางมรดกหากผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ประสงค์จะใช้สิทธินั้น บุคคลอื่นย่อมไม่อาจใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้แทนได้  
เว้นแต่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่ผู้เสียหาย
ไม่สามารถยื่นคำขอรับการชดเชยหรือเยียวยาด้วยตนเองได้ 
 (๔) กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) 
ไว้เป็นการเฉพาะที่มีความ “เป็นอิสระ” และ “เป็นกลาง” เพ่ือชี้ขาดตัดสินว่าการกระทำใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  โดยมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจน 
 (๕) กำหนดให้กรรมการ วลพ. มีอำนาจและหน้าที่ชัดเจน คำสั่งของกรรมการมีอำนาจบังคับทางกฎหมาย
ที่ชัดเจน และมีบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของกรรมการโดยเฉพาะ 
 (๖) เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนี้ได้มั่นใจในความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้
กำหนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ กล่าวคือ แม้จะถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที ่สุด  
แต่หากคู่กรณีเห็นว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถนำคดีเข้าสู่ศาลปกครองได้ ซึ่งเป็น
ช่องทางตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่อีกหรือไม่ 
 (๗) มีหลักเกณฑ์ในการชดเชยหรือเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
ตามคำสั่งคณะกรรมการ วลพ. โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๘) ให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ที่มา และกรอบการใช้จ่าย 
เงินของกองทุนอย่างชัดเจน 
 (๙) กำหนดคำนิยามของ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ให้ชัดเจนในการพิจารณา  
รับดำเนินการให้แก่ผู้เสียหาย และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายนี้ 
 (๑๐) กำหนดให้ความผิดตามกฎหมายนี้สามารถเปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องดำเนินคดีต่อไปในชั้นศาล 
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๒.  วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives) 
 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 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) เพ่ือการสอดส่องและดูแลและให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 (๖) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
 (๗) เพ่ือการอ่ืนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) เห็นสมควร 
 
๔.  วิสัยทัศน์ 
 เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
๕.  พันธกิจ 
 (๑) ช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
 (๒) สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ กิจกรรม และการศึกษาวิจัยเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
 (๓) สร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

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

และภาคประชาสังคม และผู ้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ มีองค์ความรู ้และ 
มีความตระหนักในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

แผนงาน (๑) การจัดการความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 (๒) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ตลอดจนผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีองค์ความรู้และมีความตระหนักใน  
การปฏิบัติงานการส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 (๓) การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย 
 กลยุทธ์  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 

แผนงาน (๑) การบูรณาการ มิติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการจัดทำแผน ปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

 (๒) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ 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) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื ่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

๗.  คำนิยาม 
 “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายถึง การกระทำ หรือไม่กระทำการใด อันเป็น 
การแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุ
ที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด 
 “เงินสนับสนุน”  หมายความว่า เงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กร
สวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจการหรือ
มีโครงการเพื ่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพื ่อคุ ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  
มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 
 
๘.  งบประมาณกองทุนฯ 
 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเห็นชอบแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
(เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๒ กรอบวงเงิน ได้แก่ วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี   
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินคงเหลือจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แบ่ง
การดำเนินงานเป็น ๒ กิจกรรมหลักประกอบด้วย  
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมหลักท่ี ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
 (๑)  การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
  ๑) การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมระหว่างเพศ 
๔๔๗,๐๐๐ บาท 

  ๒) การคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ๗๔๓,๐๐๐ บาท 
  ๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) การสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม  ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๑) การฝึกอบรมสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) การฝึกเสริมสร้างความตระหนักเรื ่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศและกลไก 

ในการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
๖๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๓) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมหลักท่ี ๒ การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   
 (๑) การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๑) การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) การบริหารกองทุน  ๗๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๑) การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนฯ/คณะทำงาน 
๓๓๙,๒๐๐ บาท 

 ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 
๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๔) ค่าวัสดุสำนักงาน ๙๐,๘๐๐ บาท 
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บทที่ ๔ 
โครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

๑.  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ: คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ ๙๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในกรม  
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แบ่งส่วนราชการให้กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
อยู่ภายใต้กองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทำให้ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
มีการเปลี่ยนแปลง 

ตารางแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ - กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และครอบคลุม 
ในทุกด้าน 
- ให้ความเห็นชอบแผนบรหิารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  
- กำกับการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ) 

- ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
- กำหนดแนวทางหรือวิธีการสือ่สาร ให้บุคลากรในกองทุนฯ ได้รับ
ทราบนโยบายหรือมาตรการทีไ่ด้กำหนดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน และมีแนวโน้ม
ที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ผู้บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

(ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

หมายเหตุ:           สายการสื่อสาร 

                       สายสั่งการ/รายงาน 
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- ดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
- ติดตามตรวจสอบความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
เป้าหมายการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
- รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บรหิาร และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
อย่างต่อเนื่อง   

กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

๒.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  เพื่อให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย
และการควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด  
ความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๑) ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
 (๒) ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (๓) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
 (๔) การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ  เพื่อส่งเสริมและ 
สร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 (๕) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 (๑) เพื่อให้กระบวนการทำงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รวดเร็ว 
 (๒) เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 
 (๓) เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๔ 

 

๔.  กรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ในการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
จะพิจารณาจากกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

กิจกรรม ผลผลิต กำหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก ๑ การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
กิจกรรมที่ ๑.๑ การขจัดการ
เลือกปฏิบัติและความไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ 

- ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติฯ ได้รับ
การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา 
- เกิดการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือคุ้มครองและ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  
 

กันยายน 
๒๕๖๕ 

กทพ./ 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

กิจกรรมที่ ๑.๒ การสร้าง
ความตระหนักเรื่องความเท่า
เทียมระหว่างเพศในสังคม 

- มีวิทยากรฝึกอบรมสร้างความตระหนัก
เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือความ
เป็นธรรมในสังคม 
- หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ประชาชนเกิด
ความตระหนักเรื่องพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำให้
เล็กลง  

กันยายน 
๒๕๖๕ 

กทพ./ 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

กิจกรรมหลักที่ ๒ การสนับสนุนการดำเนนิงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
กิจกรรมที่ ๒.๑ การสนับสนุน
โครงการเพื่อส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 

มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เกิดการ
คุ้มครองป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

กันยายน 
๒๕๖๕ 

กทพ./ 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ/
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 

กิจกรรมที่ ๒.๒ การบริหาร
กองทุน 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะทำงาน  
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญของ
กองทุนฯครบถ้วน เพียงพอนำไปสู่การ
บริหารกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
- มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ 

กันยายน 
๒๕๖๕ 

กทพ./ 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ/
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ/
คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ
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- เครือข่ายดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 
- ระบบติดตามประเมินผล 

ประเมินผล
โครงการฯ 

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการบริหารความเสี ่ยงดังกล่าวจะดำเนินการตามกรอบ 
การบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ต่อไป 
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บทที่ ๕ 
ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการดำเนินการดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยง  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ใน ๒ ภารกิจ คือ ภารกิจการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ 
ภารกิจการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
โดยมีรายละเอียดปัจจัยเสี ่ยง กิจกรรมในการจัดการความเสี ่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดดังนี้ 
 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม ผลการดำเนินการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ่ 

ภารกิจ : การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ผู้เสยีหายไม่ประสงค์ขอรบัเงิน
ช่วยเหลือเยยีวยา ในรูปแบบ
ของตัวเงิน (ความเสี่ยงด้าน
การเงิน) 

รวบรวมข้อมลูความต้องการของผูถู้ก
เลือกปฏิบตัิด้วยเหตุแห่งเพศ จดัทำ
เป็นฐานข้อมูลเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุน เพื่อหาแนว
ทางการปรับเปลี่ยนนโยบายให้
สอดคล้องกับความจำเป็นและความ
ต้องการของผู้เสยีหาย 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังไม่
มีผู้เสียหายจากการถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ยื่น
คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เยียวยา  

ยังไม่มผีู้เสียหายจากการถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ยื่นคำร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา  

ภารกิจ : การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการยังไม่ทั่วถึง 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) 

ประชาสมัพันธ์คู่มือการขอรับเงิน
อุดหนุนเน้นเฉพะกลุ่ม โดยเริ่มจาก
สถานศึกษา 

ดำเนินการแล้ว 
จัดส่งคู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการให้กับ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ  

ความเสีย่งคงเหลืออยู่ในระดับ ปาน
กลาง (๙) เป็นความเสี่ยงท่ีอยู่ใน
ระดับยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรมีการปรับปรุงคูม่ือฯ ให้ทันสมัย
ตลอดเวลา และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์คู่มือฯ อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ขอรับเงินสนับสนุนขาด
ข้อมูล ความรู้ และมคีวาม
เข้าใจค่อนข้างต่ำเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ (ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์) 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ 
๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงิน
อุดหนุนเน้นเฉพะกลุ่ม โดยเริ่มจาก
สถานศึกษา  
๓. พัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากร เพื่อ
เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาวิทยากร 

ดำเนินการแล้ว 
๑.จัดการประชุมพัฒนา
ศักยภาพการเขียนโครงการตาม
หลักเกณฑ์กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
ในรูปแบบออนไลน์ ให้
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
สมาคม/ชมรม องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กร

- 
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เพื่อใหค้วามรู้ด้านความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และการขับเคลื่อน พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา 
๓. ดำเนินการจ้าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
สร้างความตระหนักเรื่อง
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
สำหรับพัฒนาวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

เจ้าหน้าท่ีเข้าใจไม่ครบถ้วนใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน) 

Workshop ผูป้ฏิบัติงาน เดือนละ ๑ 
ครั้ง, การจับคู่บดัดี ้

ดำเนินการแล้ว 
๑) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
ด้านการสนับสนุนโครงการฯ 
๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
การสนับสนุนโครงการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
๓) การจับคู่บดัดี ้

- 

คู่มือการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ ช้ีแจงรายละเอียด  
ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น 
ไม่ชัดเจน ก่อใหเ้กดิความเข้าใจ
ผิดได้ (ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

ปรับปรุงคู่มือการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ เพิ่มรายละเอยีด หน่วยงานผู้
รับรองโครงการให้ชัดเจน 

ดำเนินการแล้วแตไ่มส่ำเร็จ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือการ
ขอรับเงินสนับสนุนให้
สมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ มี
เนื้อหามีหลายส่วนท่ีมีความ
เชื่อมโยงกัน เช่น ด้าน
วิชาการ ดา้นกฎหมาย ด้าน
การเงินและบัญช ีทำให้ยังไม่
สามารถดำเนินการปรับปรุง
คู่มือไดส้ำเร็จพร้อมเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ได้  

เนื้อหาของคู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนยังขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วน อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา2019 
(COVID – 19) ทำให้ผู้ได้รับ
งบประมาณไม่สามารถจดั
กิจกรรมได้ ต้องขอเลื่อนการ
จัดงาน ไมส่ามารถเดินทางมา
ลงนามในสัญญารบัเงินได้

๑. อำนวยความสะดวกหน่วยงานผู้
ได้รับงบประมาณใหส้ามารถจัด
กิจกรรมได้ เช่น ให้เลื่อนการจดังาน 
ปรับลดจำนวน/เพิ่มจำนวนรุ่น ใหม้ี
การลงนามในจังหวัดเป็นรายกรณ ี
๒. ปรับรูปแบบการติดตามประเมนิผล
ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ดำเนินการแล้ว 
ให้หน่วยงานผู้ได้รับ
งบประมาณได้รับการอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาดำเนิน
โครงการ หรือ บางโครงการ
ได้รับอนมุัติให้ดำเนิน

- 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๘ 

 

คณะอนุกรรมการติดตามฯ ไม่
สามารถลงพื้นที่ติดตามได้ 
(ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

โครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกาศคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพยส์ินของกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน) 

ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ข้อ ๑๒ 

ดำเนินการแล้ว 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ มีมติ
เห็นชอบให้มีประกาศฯ 
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอความ
ร่วมมือกลุม่กฎหมาย
ดำเนินการปรับแก้ไข
เพิ่มเตมิตาม มติที่ประชุมฯ 

- 

กระบวนการและระยะเวลา
การดำเนินงาน SLA ไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัตจิริง 

ปรับ SLA รอบที่ ๑ เป็น ๑๒๐ วัน ดำเนินการการแล้ว 
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ
การกำหนดระยะเวลา
ดำเนินงานตาม SLA ของ
กระบวนงานสนับสนุน
โครงการ โดยไม่มีการปรับ
เพิ่ม เป็น ๑๒๐ วัน 
เนื่องจากจะเป็นการไมเ่อื้อำ
นวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ ท้ังนี้ให้ใช้
กระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
ไม่ได้รับการประเมินผลในระดับ ๕ 
ในตัวช้ีวัดด้าน กระบวนการและ
ระยะเวลาการดำเนินงาน SLA  

 
จากผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ พบว่าจากปัจจัยเสี่ยงสูง-สูงมาก จำนวน ๘ 
ปัจจัยเสี่ยง สามารถดำเนินการตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงได้ จำนวน  ๗ ปัจจัยเสี่ยง ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ๑ ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากไม่มีผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ยื่นคำร้องขอรับ
เงินช่วยเหลือเยียวยา ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานตามแผนบริหารควบเสี่ยงที่ง ๗ ปัจจัยเสี่ยง พบว่า 

๑) กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่
กำหนด เนื่องจากติดขัดด้วยข้อกำหนดของกฎหมาย  

(๑) ปัจจัยเสี ่ยง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนโครงการยังไม่ทั ่วถึง  และ 
กระบวนการและระยะเวลาการดำเนินงาน SLA ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ดำเนินการแล้วเสร็จ



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๙ 

 

แต่พบมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในภารกิจการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  

ในการทบทวนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงนำปัจจัยเสี ่ยงทั ้ง ๒ ส่วน และกิจกรรมที่
ดำเนินการยังไม่สำเร็จ เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการวิเคราะห์การจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ต่อไป 
 

๒. การควบคุมภายใน 
 ควบคุมภายในภายใต้คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว และได้ดำเนินการจัดการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ กระบวนงานการจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชย
และเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และการสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามตารางที่ ๕.๑  และได้มีการประเมินผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน พบว่ามีความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่ ใน ขั้นตอนที่ ๑ ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ : หน่วยงานองค์กรเครือข่ายได้รับทราบข้อมูล/หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนยังไม่
ทั่วถึงเท่าท่ีควร และขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ : โครงการ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รายละเอียดตามตารางที่ ๕.๒ และได้ดำเนินการควบคุมภายในใน
รายการดังกล่าวในปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามตารางที่ ๕.๓ 

 
 
 
 

 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๐ 

 

ตารางท่ี ๕.๑ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ  ที่สำคญั
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ี
พบความเสี่ยง 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ดำเนินการ* 

รายละเอียดของการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายในและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินการ 

กระบวนงาน : การจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแก่ผูถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
วัตถุประสงค์ : ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้เสียหายยื่นขอรับเงิน
ชดเชยเยียวยาฯ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงความ
ประสงค์ในการขอรับเงินชดเชย
เยียวยา 

  รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อ 
สรางความรคูวามเขาใจแกประชา
ชนใหทราบถึงสิทธิประโยชนที่จะได
รับตาม พระราชบญัญัติความเท่า
เทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้
มากขึ้น 

กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 ปรับทศันคติและค่านยิมเกีย่วกับความเท่าเทียมระหว่าง
เพศของสังคม โดยการผลิตสื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้สังคมสรา้งความตระหนักรู้เรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อเผยแพร่ผลงานจากกิจกรรม
ประกวดสื่อสรา้งสรรค์ “Gender Equality” และ
สอดแทรกองค์ความรู้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่มี
ผู้เสยีหายจากการเลือกปฏิบตัิฯ ยืน่คำร้องเพื่อขอรับ
สิทธิฯการช่วยเหลือ ชดเชยและเยยีวยาฯ) 

ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของเอกสาร 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เอกสารมี
ความถูกต้องและครบถ้วนตามแบบ 
กทพ.๐๓ 

- - - - - - 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ  ที่สำคญั
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ี
พบความเสี่ยง 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ดำเนินการ* 

รายละเอียดของการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายในและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
การจ่ายเงินชดเชย เยียวยาฯ 

- - - - - - 

ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผู้เสียหายทราบ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เสยีหาย
รับทราบผลการพิจารณา 

- - - - - - 

ขั้นตอนที่ ๕ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
ต่ออธิบดีและดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อธิบดีอนุมัติ 
เบิกจ่ายเงิน และกรมบญัชีกลางโอน
เงินเข้าบัญชีกองทุนฯ 

- - - - - - 

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้เสียหายรับเงินโอน
เข้าบัญชีธนาคาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้เสียหาย
ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

- - - - - - 

กระบวนงาน : การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนเงนิงบประมาณใหแก มูลนิธิ สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหเกิดการคุมครองปองกันมิให มีการเลือกปฏิบัติ 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ  ที่สำคญั
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ี
พบความเสี่ยง 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ดำเนินการ* 

รายละเอียดของการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายในและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินการ 

                  โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ ประชาสมัพันธ์การ
เข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงาน
องค์กรเครือข่ายได้รบัทราบข้อมลู/
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุน
ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

ประชาสมัพันธ์
ยังไม่ทั่วถึง 

 ๑. จัดส่งเลม่คู่มือฯ ฉบับปรังปรุงไปยัง
หน่วยงาน/องค์กร พร้อมขอความ
ร่วมมือหนว่ยงาน/องคก์รประชาสมัพันธ์
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คูม่ือฯ ฉบับ
ปรับปรุง บนเว็บไซต์กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
 

ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศดำเนินการจัดส่งคูม่ือการขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือการขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ ฉบับประชาชน เพื่อเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ไปยัง
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสิน้ ๔๖๗ หน่วยงาน 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเวบ็ไซต์ของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว หัวข้อประชาสมัพันธ์ 
สรุปผลการประเมิน 
- หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เริม่เข้าถึงกองทุนฯ และมี
ความสนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดำเนินการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น 
ข้อคิดเห็น 
- อย่างไรก็ดี ควรมีการปรบัปรุงคูม่ือฯ อย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์/กฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๓ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ  ที่สำคญั
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ี
พบความเสี่ยง 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ดำเนินการ* 

รายละเอียดของการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายในและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบและ
วิเคราะหโ์ครงการเบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

  ๑. จัดทำแนวทางการเขยีนโครงการ
ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการเขียนโครงการ ใหแก  
หนวยงาน/องคกรตาง ๆ 
๒. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติงาน โดยรวบรวม 
รายละเอียด ข้ันตอนการทำงานให
ชัดเจน   

กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการความรู้พื้นฐานโครงการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ โดยมี
นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู ้
๒. ขอความร่วมมือให้เจ้าหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบจดัทำ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีได้ส่งแนวทาง/คู่มือ/รายละเอียดขั้นตอน แล้ว 
สรุปผลการประเมิน 
     - เจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบงานเกิดความรู้ความเข้าใจ
ถึงความหมายและประโยชน์ของโครงการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง
ผลผลติ ผลลัพธ์ และผลกระทบ/เป้าหมายโครงการได้ 
กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ/เป้าหมาย และ
ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์แตล่ะระดับได้ รวมถึงสามารถให้
คำแนะนำท่ีถูกต้องแก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุนได ้
     - เจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบงานนั้นหรือเจาหนาที่ท่าน
อื่นสามารถเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้การทำงานโดยรวมเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ  ที่สำคญั
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ี
พบความเสี่ยง 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ดำเนินการ* 

รายละเอียดของการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายในและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินการ 

ข้อคิดเห็น 
    - ควรมีการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณา
กลั่นกรอง โครงการ และการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา 
กลั่นกรอง อนุมัติ การสนับสนุน
งบประมาณแก่โครงการ ท่ีเป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ ์

   กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ คณะอนุกรรมการ
และฝา่ยเลขานุการ ได้พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
(มีการควบคุมที่เพียงพอ) 

ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณา  
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และจ่ายเงิน 
ผ่านระบบ KTB ให้ผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการทีผ่่านการอนมุตัิ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อขอเบิกเงิน 
ให้หน่วยงาน/องค์กรไปดำเนิน
โครงการ 

  เจ้าหน้าท่ีจัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  โดยรวบรวม รายละเอียด 
ขั้นตอนการทำงานใหชัดเจน   

กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
 

ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบจัดทำ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีได้ส่งแนวทาง/คู่มือ/รายละเอียดขั้นตอน แล้ว 

ขั้นตอนที่ ๕ การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ                   

   กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 มีการตดิตามประเมินผลโครงการครบถ้วนทุกโครงการ
โดยตดิตามจากการลงพื้นที่และ/หรือแบบติดตาม 
(กทพ.๐๓) 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๕ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ  ที่สำคญั
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ี
พบความเสี่ยง 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ
ดำเนินการ* 

รายละเอียดของการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายในและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบว่าผล
การดำเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม 
ที่กำหนดไว้หรือไม ่

(มีการควบคุมที่เพียงพอ) 

ขั้นตอนที่ ๖ การส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานและเอกสารหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญารับเงินสนับสนุน และเก็บ
เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 

   กลุ่มบรหิาร 
กองทุนฯ/ 
ก.ย. ๒๕๖๔ 

 มีการจัดทำเอกสารคู่มือการส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานและเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้แก่
หน่วยงานผู้ขอรับเงินสนับสนุนรวมถึงประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด 
(มีการควบคุมที่เพียงพอ) 

 
* สถานะการดำเนินการ : 
= ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด                                                                                                 
 ⁄  = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
 x = ยังไม่ดำเนินการ                                                                                                             

 0= อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                   
 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๖ 

 

ตารางท่ี ๕.๒ รายงานผลการควบคุมภายในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ  
ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

กระบวนงาน : การสนับสนุนโครงการและกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณใหแก มูลนิธิ สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหเกิดการคมุครองปองกันมิให มีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้หน่วยงานองค์กรเครือข่ายไดร้ับทราบ
ข้อมูล/หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง
และทั่วถึง 

หน่วยงานองค์กร
เครือข่ายไม่
รับทราบข้อมลู/
หลักเกณฑ์การ
ขอรับเงิน
สนับสนุนท่ีถูกต้อง
และทั่วถึง 

รณรงค เผยแพร่ประชาสมัพันธโดย 
๑. จัดส่งคู่มือการขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ และคูม่ือการขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสรมิความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ฉบับประชาชน 
ไปยังหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น ๔๖๗ หน่วยงาน และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์บนเว็บไซต์ของกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
หัวข้อประชาสัมพันธ์ 
๓. ผลิตสื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้สังคมสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ สอดแทรกองค์ความรู้
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

เหมาะสมแต่ยังไม่
เพียงพอ 

หน่วยงานองค์กร
เครือข่ายได้รับทราบ
ข้อมูล/หลักเกณฑ์
การขอรับเงิน
สนับสนุนยังไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร 

๑. พัฒนาเว็บไซต์
กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เพ่ือ
เป็นช่องทางในการ
เผยแพร
ประชาสมัพันธ์ 
๒. เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ช่องทางการเข้าถึง 
เว็บไซต์กองทุน
ส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
๓. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์
กองทุนในแฟลต
ฟอร์ม เช่น tiktok, 
twitter, youtube  

กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ/
กันยายน ๒๕๖๕ 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๗ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ  
ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ระหว่างเพศ เผยแพรไ่ปยัง ๑,๔๙๘ 
หน่วยงาน/ องค์กร  

ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบและวิเคราะหโ์ครงการเบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
 

โครงการไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการความรู้
พื้นฐานโครงการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เมื่อ
วันท่ี ๒๕กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมี
นางสาวสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหวา่งเพศ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู ้
๒. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้ส่งแนวทาง/
คู่มือ/รายละเอียดขั้นตอน แลว้ 
๓. จัดการประชุมจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียน
โครงการตามหลักเกณฑ์กองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
หน่วยงานภาครัฐ สมาคม/ชมรม 
องค์กรสาธารณประโยชน ์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

เพียงพอแต่ยังไม่
เหมาะสม 

โครงการไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

๑. จัดการประชุม
ช้ีแจงการพัฒนา
ศักยภาพการเขียน
โครงการตาม
หลักเกณฑ์กองทุน 
๒. พัฒนาเว็บไซต์
กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เพ่ือ
เป็นช่องทางในการ
เผยแพร
ประชาสมัพันธ์ 
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร 

กองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ/
กันยายน ๒๕๖๕ 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๘ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ  
ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

เข้าร่วม จำนวน ๕๑ คน ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Application 
Zoom เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณากลั่นกรอง โครงการ และการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา กลัน่กรอง อนุมัติ การ
สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการ ท่ีเป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ ์

พิจารณา กลั่นกรอง 
อนุมัติ การสนับสนุน
งบประมาณแก่
โครงการ ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบและ
หลักเกณฑ ์

๑. คณะอนุกรรมการและฝ่าย
เลขานุการ ได้พิจารณากลั่นกรองให้
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
๒. จัดให้ความรู้เกีย่วกับการเสนอ
โครงการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่สนใจ 
๓. จัดทำคูม่ือแนวทางการพิจารณา
โครงการฯ  
๔. จัดตั้งฝ่ายเลขานุการฯ เป็น
คณะทำงานกลั่นกรองโครงการ
เบื้องต้น เพื่อแจ้งให้ผู้เสนอโครงการ
รับทราบและแก้ไขโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

เพียงพอและ
เหมาะสม 

- - - 

ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณา ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
และจ่ายเงินผ่านระบบ KTB ให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุน
โครงการทีผ่่านการอนุมตั ิ

การเบิกเงิน 
ให้หน่วยงาน/
องค์กรไปดำเนิน
โครงการล่าช้า  

ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบจดัทำรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มี

เพียงพอและ
เหมาะสม 

- - - 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๙ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ  
ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อขอเบิกเงินให้หน่วยงาน/องค์กรไป
ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้
ส่งแนวทาง/คู่มือ/รายละเอยีดขัน้ตอน 
แล้ว 

ขั้นตอนที่ ๕ การตดิตามและประเมินผลโครงการ                   
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม 
ที่กำหนดไว้หรือไม ่

ไม่ทราบผลการ
ดำเนินโครงการ 
 

ติดตามประเมินผลโครงการโดย
ติดตามจากการลงพื้นที่และ/หรือ
แบบติดตาม (กทพ.๐๓)  

เพียงพอและ
เหมาะสม 

- - - 

ขั้นตอนที่ ๖ การส่งรายงานผลการดำเนินงานและเอกสาร
หลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญารับเงินสนับสนุน 
และเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการใช้
จ่ายเงินไม่
ครบถ้วนตาม
รายการที่ปรากฏ
ในสัญญารับเงิน 

จัดทำเอกสารคู่มือการส่งรายงานผล
การดำเนินงานและเอกสารหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินให้แก่หน่วยงานผู้
ขอรับเงินสนับสนุนรวมถึง
ประสานงานอย่างใกล้ชิด 

เพียงพอและ
เหมาะสม 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๐ 

 

ตารางท่ี ๕.๓ กิจกรรมการควบคุมภายในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกจิอื่น ๆ  

ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

งวด/เวลาท่ีพบความเสี่ยง การปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนงาน : การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนเงนิงบประมาณใหแก มูลนิธิ สมาคม ชมรม องคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหเกดิการคุมครองปองกันมิให มีการเลือกปฏิบัติ 
                  โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ประชาสมัพันธ์การเขา้ถึงกองทุนฯ 
และเปดิรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย
ได้รับทราบข้อมูล/หลักเกณฑ์การขอรับเงิน
สนับสนุนได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

หน่วยงานองค์กรเครือข่าย
ได้รับทราบข้อมูล/หลักเกณฑ์
การขอรับเงินสนับสนุนยังไม่
ทั่วถึงเท่าที่ควร 

 ๑. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพรประชาสัมพันธ ์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง เว็บไซต์กองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กองทุนในแฟลตฟอร์ม เช่น 
tiktok, twitter, youtube 

กลุ่มบรหิารกองทุนฯ 

ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบและวิเคราะห์
โครงการเบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ 

 

โครงการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 ๑. จัดการประชุมช้ีแจงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ
ตามหลักเกณฑ์กองทุน 

๒. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพรประชาสัมพันธ์ ค้นคว้าข้อมลู
ข่าวสาร 

กลุ่มบรหิารกองทุนฯ 
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บทที่ ๖ 
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื ่อน 
การดำเนินงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ 
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  (๑) เพื่อให้กระบวนการทำงานของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รวดเร็ว 
  (๒) เพื ่อลดมูลเหตุของโอกาสที ่จะเกิดความเสียหายให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ  
ตรวจสอบได ้
  (๓) เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีผลการดำเนินงานบบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 
๒.  รายการความเสี่ยงขององค์กร 
 การระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัย  
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 
โดยการจัดประเภทความเสี่ยงองค์กร จะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของกองทุนฯ 
ได้แก่  
 (๑) ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี ่ยงอันเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง  
 (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานภายในองค์กร 
ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการทำงาน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทุจริตภายในองค์กร  
 (๓) ความเสี ่ยงด้านการเง ิน (Financial Risk) ความเสี ่ยงที ่ก ่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงิน 
ต่อองค์กร  
 (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่กำกับดูแล 
องค์กร 

ทั้งนี้ สรุปปัจจัยเสี่ยงซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการควบคุมภายในและปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้ ดังนี้ 
 
 

 
 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๒ 

 

ทบทวนรายการความเสี่ยงองค์กร 

จากข้อมูลในบทที่ ๕ ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า  

๑) การบริหารความเสี่ยง ในภารกิจการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
เนื่องจากติดขัดด้วยข้อกำหนดของกฎหมาย ทำให้มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ คู่มือการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ ชี้แจงรายละเอียด ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ และปัจจัยเสี่ยง 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนโครงการยังไม่ทั่วถึง และ กระบวนการและระยะเวลา
การดำเนินงาน SLA ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ดำเนินการแล้วเสร็จแต่พบมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  

๒) การควบคุมภายในกระบวนงานการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ได้มีการระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับ
โครงการที ่ขอรับการสนับสนุนเงิน ความเสี ่ยงที ่ยังมีอยู่ : หน่วยงานองค์กรเครือข่ายได้รับทราบข้อมูล/
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร และขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ
เบื้องต้น ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ : โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ทั้งนี้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศวิเคราะห์แล้วเห็นว่าสำหรับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
จำนวน ๓ ปัจจัยเสี่ยง เห็นควรยอมรับความเสี่ยง จำนวน ๒ ปัจจัยเสี่ยง คือ คู่มือการขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ ชี้แจงรายละเอียด ผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงระเบียบให้สนับสนุนการปรับปรุงคู่มือ และ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงกระบวนการและระยะเวลาการ
ดำเนินงาน SLA ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เพ่ือให้กระบวนการดำเนินงานสามารถเอ้ืออำนวยความสะดวก
กับประชาชนได้ และควรนำปัจจัยเสี่ยง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
ยังไม่ทั่วถึง มาควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องในปี ๒๕๖๕ ควบคู่ไปกับแผนควบคุมภายในเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้มีการสะท้อนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน 
แผนขับเคลื่อนกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที ่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยใช้เทคนิค SWOT Matrix  ที่พบว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื ่อง 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปัจจุบันยังไม่สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียม ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกองทุนฯ ได้เท่าท่ีควร 

สำหรับการเลือกกระบวนงานการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
เป็นกระบวนงานในการบริหารความเสี ่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหา  ลด 
ความสูญเสียและสิ่งที่ไม่คาดหวังจากการดำเนินการ ยังส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ของแผนขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ อีกด้วย กระบวนงานการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นกระบวนงานที่สนับสนุนให้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับภาคีเครือข่าย บรรลุค่าเป้าหมาย คือ ภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม (NGO) และหน่วยงานทางด้านการศึกษามีความเป็นหุ้นส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ตัวชี้วัดในค่าเป้าหมายดังกล่าวคือ จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนฯ สามารถดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด ทั้งนี้หากกระบวนการสนับสนุนโครงการ มีหน่วยงาน
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เครือข่ายรับทราบข้อมูลข่าวสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการมากขึ้น จะนำมาสู่จำนวนหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นตามมา 
 
กระบวนงานการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ภารกิจ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้น 

ประชาสัมพันธ์การ
เข้าถึงกองทุนฯ 
และเปิดรับ
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนเงิน 

หน่วยงานองค์กรเครือข่าย
ได้รับทราบข้อมูล/
หลักเกณฑ์การขอรับเงิน
สนับสนุนยังไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) 
- 

- ๑. ขาดโอกาสในการสร้าง
การรับรู้ข้อมูลกองทุน
ส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
๒. จำนวนเครือข่ายที่
ได้รับการสนบัสนุนการ
ดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิ
ความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนด  
๓. ภาคเีครือข่าย ส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศ ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศ ไม่บรรลเุป้าประสงค ์
๕. ผูไ้ด้รับความเสียหาย
เนื่องด้วยการเลือกปฏฺบตัิ
ด้วยเหตุแห่งเพศไม่
รับทราบสิทธิประโยชน์
และช่องทางการรับบริการ 
 

ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน (O) 
การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ไม่ทั่วถึง 

O1: สื่อประชาสมัพันธ์มี
จำนวนจำกัด 
O2 : ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ 
ไมส่อดคล้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคข่าวสาร 
O3 : ช่องทางประชาสมัพันธ์
ไมส่อดคล้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคข่าวสาร 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 
งบประมาณไม่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

F1: เป้าหมายการสนับสนนุ
งบประมาณเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้สังคม
ตระหนักรู้เรือ่งความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ 

ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (C) 

- 

 

การตรวจสอบและ
วิเคราะห์โครงการ
เบ้ืองต้น 

โครงการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) - ๑. ขาดโอกาสในการ
กระจายงบประมาณ
กองทุนฯ สู่กหลุ่ม
เป้าหมายใหม่ๆ 
๒. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 
กลุ่มเป้าหมายรับรู้
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
น้อย และไม่เขา้ใจ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

O4: การประชาสัมพันธส์รา้ง
การรบัรู้และความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯต่อ
สังคมไมเ่พียงพอ 
O5 : การสื่อสารเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้านการขอรับ
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ภารกิจ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้น 

เงินสนับสนุนฯ ไม่ได้มุ่งเนน้
เรื่องวัตถุประสงคโ์ครงการ
เท่าที่ควร 

พิจารณากลั่นกรอง
โครงการ และเจ้าหน้าท่ี
บริหารกองทุนต้องทำงาน
หนักข้ึนในการพิจารณา
โครงการ  
๓. จำนวนเครือข่ายที่
ได้รับการสนบัสนุนการ
ดำเนินงานเพื่อส่งเสรมิ
ความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนด 
๔. ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ
กองทุนฯ ต่อคณะ
กรรมการฯ และสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเท่าเทียมระหวา่ง
เพศ ไม่บรรลเุป้าประสงค ์

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) - 

ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (C) 
 
  
 

- 

  
 หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว หน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส  
และวัดระดับผลกระทบของความเสี ่ยงนั ้น ๆ โดยพิจารณาจากโอกาสที ่จะเกิดปัจจัยเสี ่ยง และระดับ  
ความรุนแรง ของผลกระทบและประเมินระดับของความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยง
ทั้ง ๒ ด้าน ดังนี้ 
 
 ๑) ผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
๕ รุนแรงที่สุด มีความสูญเสียอย่างรุนแรง 
๔ ค่อนข้างรุนแรง มีความสูญเสียหรือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ 
๓ ปานกลาง มีความสูญเสียหรือดำเนินกิจกรรมล่าช้ามาก 
๒ น้อย มีความสูญเสียหรือดำเนินกิจกรรมล่าช้าบ้างพอสมควร 
๑ น้อยมาก มีความสูญเสียหรือดำเนินกิจกรรมล่าช้าบ้างเล็กน้อย 

 ๒) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มากกว่า ๙ ครั้งต่อปี/มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 
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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 จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการแก้ไข
ในทันท ี

สูง ๑๐ - ๑๖ ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 
ให้ลดลง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึ้นไปอยู่มนระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ต่ำ ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมปกติ ไม่ต้อง 
มีการจัดการเพิ่มเติม 

 
 
๓.  การประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยงองค์กร 

 

ประเภทความเสีย่ง 

 

 

ปัจจัยเสีย่ง 

 

ระดับ 

ระดับความเสี่ยง 

(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 

(๑-๕) 

ผลกระทบ 

(๑-๕) 

ความ

เสี่ยง 

(๑-๒๕) 

ต่ำ 

(๑-๔) 

ปาน

กลาง 

(๕-๙) 

สูง 

(๑๐-

๑๖) 

สูงมาก 

(๑๗-

๒๕) 

ภารกิจ : ประชาสมัพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไม่ทั่วถึง 

O1: สื่อประชาสัมพันธ์
มีจำนวนจำกัด 

๕ ๓ ๑๕   √  

O2 : ประเภทสื่อ
ประชาสมัพันธ์ไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภคข่าวสาร 

๔ ๕ ๒๐    √ 

O3 : ช่องทางประชาสมัพันธ์
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภคข่าวสาร 

๔ ๕ ๒๐    √ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) F1 : เป้าหมายการ
สนับสนุนงบประมาณ

๔ ๕ ๒๐    √ 
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ประเภทความเสีย่ง 

 

 

ปัจจัยเสีย่ง 

 

ระดับ 

ระดับความเสี่ยง 

(ใส่เครื่องหมาย √) 

โอกาส 

(๑-๕) 

ผลกระทบ 

(๑-๕) 

ความ

เสี่ยง 

(๑-๒๕) 

ต่ำ 

(๑-๔) 

ปาน

กลาง 

(๕-๙) 

สูง 

(๑๐-

๑๖) 

สูงมาก 

(๑๗-

๒๕) 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สังคมตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

ภารกิจ : การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 
กลุ่มเป้าหมายรับรู้วัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ น้อย และไม่เขา้ใจ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

O4: การประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯต่อสังคมไม่
เพียงพอ 

๓ ๔ ๑๒   √  

O5 : การสื่อสารเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้านการ
ขอรับเงินสนับสนุนฯ 
ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่อง
วัตถุประสงค์โครงการ
เท่าที่ควร 

๕ ๕ ๒๕    √ 
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ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึน้ 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึน้ 

ผล
กร

ะท
บค

วา
มเ

สี่ย
ง 

จากข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กรข้างต้น นำมาจัดทำเป็นแผนภาพความ
เสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 

ภารกิจ : ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 

๕    O2, O3,  F1  
๔      
๓     O1 
๒      
๑      
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน จำนวนปัจจัยเสี่ยง 

สูงมาก ๑๗-๒๕ ๓ 
สูง ๑๐-๑๖ ๑ 

ปานกลาง ๕-๙ ๐ 
ต่ำ ๑-๔ ๐ 
 รวม ๔ 

ภารกิจ : การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 

๕     O5 
๔   O4   
๓      
๒      
๑      
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน จำนวนปัจจัยเสี่ยง 

สูงมาก ๑๗-๒๕ ๑ 
สูง ๑๐-๑๖ ๑ 

ปานกลาง ๕-๙ ๐ 
ต่ำ ๑-๔ ๐ 
 รวม ๒ 

เมื่อได้ Risk Profile แล้ว จึงนำมาพิจารณากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
เพ่ือจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจะคำนึงถึง 
โอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จด้วย นอกเหนือจากโอกาสเกิดและผลกระทบ
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ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

การ

หลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 

การถ่าย

โอนความ

เสี่ยง 

การควบคุม

ความเสี่ยง 

การยอมรับ

ความเสี่ยง 

ภารกิจ : ประชาสมัพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน  
O1: สื่อประชาสัมพันธ์มี
จำนวนจำกัด 

  √  ๑. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์
ดิจิทัล เผยแพร่ในเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ  
๒. จัดให้มีการประกวดสื่ออย่างตอ่เนื่อง 

ก.ย. ๒๕๖๕  กองทุนฯ ๑. Check list สื่อประชาสมัพันธ์ที่
พัฒนาเป็นไฟลด์ิจิทัล 
 
 

O2 : ประเภทสื่อ
ประชาสมัพันธ์ไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภคข่าวสาร 

  √  ๑. สำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ของกลุ่มเป้าหมาย 
๒. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ใหส้อดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 

ก.ย. ๒๕๖๕ กองทุนฯ ๑. รายงานผลการสำรวจฯ 
๒. จำนวนสื่อประชาสมัพันธ์ 

O3 : ช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรม
การบริโภคข่าวสาร 

  √  ๑.สำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องดับพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ก.ย. ๒๕๖๕ กองทุนฯ ๑. รายงานผลการสำรวจฯ 
๒. จำนวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
๓. จำนวนการเข้าเยี่ยมชม เว็ปไซต ์

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง 
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ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

การ

หลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 

การถ่าย

โอนความ

เสี่ยง 

การควบคุม

ความเสี่ยง 

การยอมรับ

ความเสี่ยง 

F1 : เป้าหมายการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สังคมตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 
 
 
 

  √  พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์โดยสอดแทรกข้อมูล
บริการของกองทุนฯ และช่องทางการเข้าถึง
บริการให้มากข้ึน นอกเหนือจากการสร้าง
ความตระหนักรูเ้รื่องความเท่าเทียมระหว่าง
เพศเพียงอย่างเดียว 

ก.ย. ๒๕๖๕ กองทุนฯ สื่อประชาสัมพันธ์ 

ภารกิจ : การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 
O4: การประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯต่อสังคมไม่
เพียงพอ 

  √  ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยใช้การสื่อสาร
แบบ  Air war  
๒. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ทีม่ีความสนใจ
เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 

ก.ย. ๒๕๖๕ กองทุนฯ ๑. สื่อประชาสัมพันธ ์
๒. รายงานการประชุม 
๓. จำนวนโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนท่ีผ่านการ
ประเมิน 
๔. จำนวนผูเ้ข้ารับการประชุม
ช้ีแจงฯ  

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๐ 

 

ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ ์ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

การ

หลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 

การถ่าย

โอนความ

เสี่ยง 

การควบคุม

ความเสี่ยง 

การยอมรับ

ความเสี่ยง 

O5 : การสื่อสารเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้านการ
ขอรับเงินสนับสนุนฯ ไมไ่ด้
มุ่งเน้นเรื่องวัตถุประสงค์
โครงการเท่าท่ีควร 

  √  ๑. พัฒนาคู่มือการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณ ให้กระชับเข้าใจง่าย 
๒. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี 
ชูจุดเน้นประเด็นวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ก.ย. ๒๕๖๕ กองทุนฯ ๑. สื่อประชาสัมพันธ ์
๒. จำนวนโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนท่ีผ่านการ
ประเมิน 

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๒ 

 

การวิเคราะห์ Cost - Benefit 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 

การจัดการความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ Cost - Benefit 

การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
การถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ความเสี่ยง 
การยอมรับ

ความเสี่ยง 
Cost Benefit 

ภารกิจ : ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกองทุนฯ และเปิดรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน 
O1: สื่อประชาสัมพันธ์
มีจำนวนจำกัด 

  √  พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทลั เผยแพร่ในเว็บไซต์
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ 

ไม่มตี้นทุน เนื่องจากเป็นการนำ
เอกสารที่มีอยูเ่ดมิมาพัฒนารูปแบบ
ให้เป็นไฟลด์ิจิทัล หรือนำมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ย่อยเนื้อหาพัฒนาเป็น 
infographic 

๑. กองทุนฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี
สามารถเผยแพร่ให้กลุม่เป้าหมาย
ได้ทั่วถึงมากขึ้น 
๒. หน่วยงาน องค์กร รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯและ
เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ทำให้กองทุนมี
เครือข่ายสนับสนุนการส่งเสรมิ
ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
จำนวนมากขึ้น 

O2 : ประเภทสื่อ
ประชาสมัพันธ์ไม่
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการ
บริโภคข่าวสาร 

  √  ๑. สำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 
๒. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบรโิภค
ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 
 

๑. การสำรวจพฤติกรรมการรบัรู้
ข่าวสาร ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเปน็
ส่วนหน่ึงของแบบสำรวจความพึง
พอใจการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่
มีการสำรวจภายหลังจากการจดั
กิจกรรมอยู่แล้ว 
๒. ค่าใช้จ่ายในการผลติสื่อประเภท
ต่าง ๆ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑. กองทุนฯ มีข้อมูลพฤติกรรมการ
บริโภคขา่วสารของผู้ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ  
๒.  กองทุนฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร (หากผลิตตามรูปแบบเดิม จะ
สามารถผลิตได้ ๒๐๐,๐๐ ช้ิน สามารถ  



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๓ 

 

การวิเคราะห์ Cost - Benefit 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 

การจัดการความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ Cost - Benefit 

การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
การถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ความเสี่ยง 
การยอมรับ

ความเสี่ยง 
Cost Benefit 

       เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ คน (ใช้แล้วหมดไป)  
แต่หากผลิตสื่อที่เผยแพร่ในช่องทาง
ออนไลน์ท่ีเป็นที่นิยมในสังคมสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 
๒๐๐,๐๐ คน)  
๓. หน่วยงาน องค์กร รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของกองทุนฯและเสนอ
โครงการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ ทำใหก้องทุนมีเครือข่าย
สนับสนุนการส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ จำนวนมากขึ้น 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
บรรลเุป้าประสงค์ ไม่เกดิการเลือก
ปฏิบัติเนื่องด้วยเหตุแห่งเพศ 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๔ 

 

การวิเคราะห์ Cost - Benefit 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 

การจัดการความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ Cost - Benefit 

การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
การถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ความเสี่ยง 
การยอมรับ

ความเสี่ยง 
Cost Benefit 

O3 : ช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ไม่
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการ
บริโภคข่าวสาร 

  √  ๑.สำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 
๒. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้สอดคล้องดับ
พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มเป้าหมาย 

๑. การสำรวจพฤติกรรมการรบัรู้
ข่าวสาร ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเปน็
ส่วนหน่ึงของแบบสำรวจความพึง
พอใจการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่
มีการสำรวจภายหลังจากการจดั
กิจกรรมอยู่แล้ว 
๒. ไมค่่าใช้จ่ายในเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ เพราะกองทุนมี
ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีความ
หลากหลาย เช่น หนังสือราชการ 
Facebook,Twitter,Tiktok,website 
 

๑. กองทุนฯมีข้อมูลพฤติกรรมการ
บริโภคข่าวสารของผู้ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  
๒. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม และผู้ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ รับทราบข่าว
อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางที่มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรม
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสนอ
โครงการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ ทำให้กองทุนมีเครือข่าย
สนับสนุนการส่งเสรมิความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ จำนวนมากขึ้น นำไปสู่
การสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้
เรื่องความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๕ 

 

การวิเคราะห์ Cost - Benefit 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 

การจัดการความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ Cost - Benefit 

การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
การถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ความเสี่ยง 
การยอมรับ

ความเสี่ยง 
Cost Benefit 

F1 : เป้าหมายการ
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
เพื่อให้สังคม
ตระหนักรู้เรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ 

  √  พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์โดย
สอดแทรกข้อมลูบริการของกองทุน
ฯ และช่องทางการเข้าถึงบริการ 

ไม่ใช้งบประมาณ เพราะได้มีการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว 

- ผู้ถูกเลือกปฏิบตัิด้วยเหตุแห่งเพศ
เข้าถึงสิทธิและบริการของกองทุนฯ 
- หน่วยงาน องค์กร รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและเสนอโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ทำให้กองทุนมีเครือข่ายสนับสนุน
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ จำนวนมากข้ึน 

ภารกิจ : การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 
O4: การประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ต่อสังคม
ไม่เพียงพอ 

  √  ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดย
ใช้การสื่อสารแบบ  Air war  
๒. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ทีม่ี
ความสนใจเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อช้ีแจง
สร้างความเข้าใจ 

๑. ไม่ใช้งบประมาณ โดยสอดแทรก
ไปกับเนื้องานผลิตสื่อ 
๒. บูรณาการเนื้อหาร่วมกับจัดการ
ประชุมเสริมสรา้งความตระหนักรู ้
พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท 

๑. หน่วยงาน/องค์กร ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน เข้าใจวัตถุประสงค์
ของกองทุนอย่างทั่วถึง และเข้ารับ
บริการ และสวสัดิการ 
๒. กองทุนฯ เป็นที่รู้จักใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม และผู้ถูก
เลือกปฏิบตัิด้วยเหตุแห่งเพศ 
 
 
 



  

คู่มือบริหารความเสี่ยง กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕๖ 

 

O5 : การสื่อสารเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้าน
การขอรับเงิน
สนับสนุนฯ ไมไ่ด้
มุ่งเน้นเรื่อง
วัตถุประสงค์
โครงการเท่าท่ีควร 
(ประชาสัมพันธ์ใน
ภาพกว้างทั้งหมด 
เน้น เกณฑ์การ
สนับสนุน
งบประมาณ) 

  √  ๑. พัฒนาคู่มือการขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณ ให้กระชับ
เข้าใจง่าย 
๒. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี 
ชูจุดเน้นประเด็นวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 

ไม่ใช้งบประมาณ โดยนำเนื้อหาจาก
คู่มือการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณฯ มาเน้นย้ำให้เกดิความ
ตระหนักรู ้
 

๑. ผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณ เสนอโครงการทีส่อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
๒. ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาโครงการของ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ และ
เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน  
(ประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง 
ค่าใช้จ่าย ประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท 
หากมีการแกไ้ขในรายละเอียด จะต้อง
นำเสนอเข้าคณะกรรมการบริหาร
กองทุน คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุน พิจารณาจนกว่าจะปรับแก้ไข
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน (ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 
๒๓,๐๐๐ + ๑๖,๐๐๐ = ๓๙,๐๐๐ บาท) 
๓. กองทุนผ่านการประเมินผลการ
ดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินการตามกระบวนการ
และระยะเวลาดำเนินการ (SLA)  
๔. สรา้งความพึงพอใจให้กับผู้
เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
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การวิเคราะห์ Cost - Benefit 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ รายละเอียด 

การจัดการความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ Cost - Benefit 

การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
การถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
การควบคุม

ความเสี่ยง 
การยอมรับ

ความเสี่ยง 
Cost Benefit 

สนับสนุนงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนและ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
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