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บทที่ ๑ บทนํา
เพื่อใหกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหาร
ปจจัยและกิจกรรมการควบคุม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกร
จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามแผนยุทธศาสตร
และแนวทางในการบริห ารกองทุนใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามตั วชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไวและเปนการ
สงเสริมใหองคกรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จึงไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงของกองทุน และเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุน
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การสูญเสียโอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือภาวะ
คุกคามหรืออุปสรรคที่จะสงผลกระทบทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป หรือสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึงเปาหมาย ทั้งทางดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยงขององคกร เปนการบริหารทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ
เสียหาย เพื่อใหระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัย ๒ ปจจัย คือ
ปจจัยภายใน เชน นโยบายผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน เปนตน
ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี สภาพการแขงขัน เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มีกระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อใหผูที่เกี่ยว
ของทราบปญหาลวงหนา และเตรียมหาวิธีปองกันแกไขลวงหนา ลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสําเร็จ
ทั้งนี้ตามกรอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดกําหนดความเสี่ยงเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด
กลยุทธที่ไมสามารถทําใหองคกรดําเนินงานไดตามแผนยุทธศาสตร ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความเสี่ยงที่เกิดจากความตองการของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ความเสี่ยง
เกี่ยวกับนโยบายของผูบริหาร เปนตน
๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เชน ความเสี่ยงในระบบของ
องคกร กระบวนการ เทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร เปนตน
๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย สภาพคลองทางการเงิน ภาวะผันผวนของตลาด เปนตน
๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เชน ความเสี่ยงที่
เกิดจากกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับลาสมัยหรือไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่วางไว เจาหนาที่ขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เปนตน

๓

บทที่ ๒ การระบุและประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยงของกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย
๒.๑ การระบุความเสี่ยง
เมื่อทําการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับการดําเนินงานกองทุน
ทําใหสามารถแบงประเภทความเสี่ยงในดานตาง ๆ ได ๔ ดาน ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการเงิน และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แลวจึงทําการระบุ
ความเสี่ยง โดยกองทุนไดทําการระบุความเสี่ยงได ดังนี้
๒.๑.๑ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
S๑ ความไม แน น อนของสถานการณ การเมื อง การเปลี่ ยนแปลงของผู บริ หารหรื อ
คณะกรรมการ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
S๒ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงานกองทุน
S๓ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนยังไมมีความเหมาะสม
๒.๑.๒ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
O๑ การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุนยังไมเพียงพอทั่วถึง
O๒ อัตรากําลังมีจํานวนนอย ไมสมดุลกับภาระงาน
O๓ สมรรถนะของบุคลากรกองทุน
๒.๑.๓ ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
F๑ กองทุนไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายปเพิ่มเติม
F๒ โครงการใชเงินไมตรงตามกิจกรรม/วัตถุประสงคตามที่ไดรับอนุมัติจากกองทุน
F๓ ความลาชาในการเบิกจายเงินกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติ
๒.๑.๔ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
C๑ ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของกองทุน ไดแก หลักเกณฑ
วิ ธี การ และเงื่ อนไขการขอรั บการสนั บสนุ นเงิ นจากกองทุ น หลั กเกณฑ และวิ ธี การใช เงิ น และการเบิ กจ าย
เงินกองทุน
๒.๒ การประเมินระดับความรุนแรง
เมื่อสามารถระบุความเสี่ยงไดแลว จึงนําความเสี่ยงที่ไดมาพิจารณาใหคะแนนความรุนแรง
ของผลกระทบ ( I ) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( P ) ตามหลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของ
ผลกระทบ ( I ) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( P ) ดวยการคํานวณคาระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการคํานวณคาระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
๑. กําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) และโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ( P ) โดยแบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้
๑ คะแนน = นอยมาก
๒ คะแนน = นอย
๓ คะแนน = ปานกลาง
๔ คะแนน = สูง
๕ คะแนน = สูงมาก
๒. นําความเสี่ยงที่ระบุได มาใหคะแนนตามหลักเกณฑในขอ ๑ เพื่อหาคา ( I ) และ ( P )
๓. นําคา ( I ) x ( P ) = ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
๔. กําหนดความหมายของระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยแบงออกเปน ๔ ระดับ ดังนี้
๑ – ๔ ต่ํา
ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง
ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม
๕ – ๑๐ ปานกลาง
ระดับที่พอยอมรับไดแตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่รับไมได
๔

๑๑ – ๑๖ สูง

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อให
อยูในระดับที่รับได
๑๗ – ๒๕ สูงมาก ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
๕. นํ า ค า ระดั บ ความรุน แรงที่ไดจ ากขอ ๓ มาเปรี ย บเทีย บวาอยู ในระดั บ ใด ก็ จ ะได
ความหมายของระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
หลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( P )
ประเด็นองคประกอบทีจ่ ะพิจารณา

๑ = นอยมาก

๒ = นอย

ความรุนแรงของผลกระทบ ( I )
I๑

มูลคาความเสียหาย

I๒

ผลกระทบตอภาพลักษณของ
หนวยงาน

I๓

๓ = ปาน
กลาง

〈 ๑ แสนบาท ๑-๒ แสนบาท ๒-๕ แสนบาท

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

๕ แสน –
๑ ลานบาท

〉 ๑ ลานบาท

นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูม ี
สวนไดสวนเสีย

〈 รอยละ ๒๐

รอยละ
๒๐-๔๐

รอยละ
๔๐-๖๐

รอยละ
๖๐-๘๐

〉 รอยละ ๘๐

I๔

จํานวนผูรับบริการทีไ่ ดรบั ความ
เสียหาย/จํานวนผูมสี วนไดสวนเสียที่
ไดรับผลกระทบ

I๕

จํานวนผูร องเรียน (ตอเดือน)

กระทบเฉพาะ กระทบเฉพาะ กระทบเฉพาะ
กระทบ
กระทบ
ผูเกี่ยวของ กลุมผูเกี่ยวของ กลุมผูเกี่ยวของ ผูเกี่ยวของ
ผูเกี่ยวของ
โดยตรงบาง
โดยตรงเปน โดยตรงทั้งหมด โดยตรงทั้งหมด โดยตรงทั้งหมด
ราย
สวนใหญ
และผูอ่นื
และผูอื่นมาก
บางสวน
๕-๑๐ ราย
๑-๒ ราย
๓-๕ ราย
〈 ๑ ราย
〉 ๑๐ ราย

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย ( P )
P๑ ระเบียบและคูมือปฏิบตั ิ

มีทั้ง ๒ อยาง
และมีการ
ปฏิบัติตาม

มีอยางใดอยาง
หนึ่งและมีการ
ปฏิบัติตาม

มีทั้ง ๒ อยาง
แตไมมีการ
ปฏิบัติตาม

มีอยางใดอยาง
หนึ่งแตไมมี
การปฏิบัติตาม

ไมมีทั้ง
๒ อยาง

P๒ การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานอืน่

ทุกสัปดาห

ทุก ๒ สัปดาห

ทุกเดือน

ทุกไตรมาส

ทุก ๖ เดือน

P๓ การอบรม สอนงาน ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน

ทุกเดือน

ทุกไตรมาส

ทุก ๖ เดือน

ทุก ๑ ป

〉 ๑ ป

P๔ ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงาน

๕ ป/ครั้ง

๒-๓ ป/ครั้ง

๑ ป/ครั้ง

๒-๖ เดือน/
ครั้ง

๑ เดือน/ครั้ง

P๕ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ

๕ ป/ครั้ง

๒-๓ ป/ครั้ง

๑ ป/ครั้ง

๒-๖ เดือน/
ครั้ง

๑ เดือน/ครั้ง

๕

การคํานวณคาระดับความเสี่ยง
ประเภทความเสีย่ ง

ผลกระทบ ( I )

โอกาส ( P )

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน
ระดับ

S๑ ความไมแนนอนของสถานการณการเมือง การเปลี่ยนแปลง
ของผูบ ริหารหรือคณะกรรมการ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร

I๔ = ๓

P๕ = ๓

๙

ปานกลาง

S๒ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการไมสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานกองทุน
S๓ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนยังไมมีความ
เหมาะสม

I๒ = ๔

P๑ = ๒

๘

ปานกลาง

I๓ = ๔

P๕ = ๓

๑๒

สูง

O๑ การประชาสัมพันธเผยแพรขอ มูลขาวสารของกองทุนยังไม
เพียงพอทั่วถึง

I๔ = ๔

P๕ = ๓

๑๒

สูง

O๒ อัตรากําลังมีจํานวนนอย ไมสมดุลกับภาระงาน

I๒ = ๓
I๒ = ๓

P๓ = ๒
P๔ = ๓

๖
๙

ปานกลาง
ปานกลาง

I๒ = ๔

P๕ = ๓

๑๒

สูง

I๑ = ๕

P๒ = ๔

๒๐

สูงมาก

I๑ = ๕

P๒ = ๔

๒๐

สูงมาก

I๓ = ๔

P๑ = ๒

๘

ปานกลาง

ความเสีย่ งดานกลยุทธ (Strategic Risk)

ความเสีย่ งดานการปฏิบตั งิ าน (Operational Risk)

O๓ สมรรถนะของบุคลากรกองทุน

ความเสีย่ งดานการเงิน (Financial Risk)
F๑

กองทุนไมไดรบั จัดสรรงบประมาณรายปเพิ่มเติม

F๒

โครงการใชเงินไมตรงตามกิจกรรม/วัตถุประสงคตามทีไ่ ดรับ
อนุมัตจิ ากกองทุน
F๓ ความลาชาในการเบิกจายเงินกองทุนตามทีไ่ ดรับอนุมัติ
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
C๑

ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของกองทุน
ไดแก หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุน หลักเกณฑและวิธีการใชเงิน และการเบิกจาย
เงินกองทุน

๖

ความหมายของระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความรุนแรง
ของความเสีย่ ง

ระดับคะแนน

ต่ํา

๑–๔

ปานกลาง

๕ – ๑๐

สูง

๑๑ – ๑๖

สูงมาก

๑๗ – ๒๕

แทนดวยแถบสี

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมี
การจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับไดแตตองมีการควบคุมเพื่อปองกั น
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่รับไมได
ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่รับได
ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที

๒.๓ แผนภูมิความเสี่ยง
กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย ไดพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสียหาย และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบในแตละความเสี่ ยง และนําผลการคํานวณระดับความรุนแรงมาจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
เพื่ อพิ จารณาความสั มพั นธระหว างโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงและผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้ งจั ดระดั บ
ความรุนแรง ดังแผนภูมิความเสี่ยงตอไปนี้
ผลกระทบ ( I )
F๒

ระดับ ๕

F๓
S๒

ระดับ ๔

ระดับ ๓

O๑

C๑

F๑

O๒

S๑

S๓

O๓

ระดับ ๒

ระดับ ๑

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

โอกาส ( P )

๗

๒.๔ สรุปผลจากการระบุระดับความรุนแรงจากแผนภูมิความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
S๑ ความไม แ น น อนของสถานการณ ก ารเมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร มีความเสี่ยงอยูในระดับ
ปานกลาง เป นระดั บที่ พอยอมรั บได แต ต องมี การควบคุ มเพื่ อปองกั นไม ให ความเสี่ ยงเคลื่ อนย ายไปยั งระดั บ
ที่รับไมได
S๒ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงานกองทุน มีความเสี่ยง
อยูในระดับปานกลาง เปนระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยัง
ระดับที่รับไมได
S๓ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนยังไมมีความเหมาะสม มีความเสี่ยงอยูในระดับสูง
เปนระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดและมีความเสี่ยงที่ลดลง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
O๑ การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุนยังไมเพียงพอทั่วถึง มีความเสี่ยง
อยูในระดับ สูง เปนระดับ ที่ไมส ามารถยอมรับ ได จํ าเป นตองจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับ ที่ยอมรับไดและ
มีความเสี่ยงที่ลดลง
O๒ อัตรากําลังมีจํานวนนอย ไมสมดุลกับภาระงาน มีความเสี่ยงอยูในระดับสูง เปนระดับที่
ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดและมีความเสี่ยงที่ลดลง
O๓ สมรรถนะของบุคลากรกองทุน มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง เปนระดับที่สามารถ
ยอมรับได แตตองควบคุมความเสี่ยงเพื่อไมใหเคลื่อนยายไปอยูในระดับที่ยอมรับไมได
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
F๑ กองทุ น ไม ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณรายป เ พิ่ ม เติ ม มี ค วามเสี่ ย งอยู ใ นระดั บ สู ง
เปนระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดและมีความเสี่ยงที่ลดลง
F๒ โครงการใชเงินไมตรงตามกิจกรรม/วัตถุประสงคตามที่ไดรับอนุมัติจากกองทุน มีความ
เสี่ยงอยูในระดับสูงมาก เปนระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดทันที
F๓ ความลาชาในการเบิกจายเงินกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติ มีความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก
เปนระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
C๑ ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของกองทุน ไดแก หลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน หลักเกณฑและวิธกี ารใชเงิน และการเบิกจายเงินกองทุน มี
ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง เปนระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง
เคลื่อนยายไปยังระดับที่รับไมได

๘

ศิลปะรวมสมัย

บทที่ ๓ การจัดการและแนวทางในการกําหนดกลยุทธการจัดการความเสี่ยงของกองทุนสงเสริม

๓.๑ การจัดการความเสี่ยง
การจั ด การความเสี่ ย งมี ห ลายวิ ธี และสามารถปรั บ เปลี่ ย นให เ หมาะสมกั บ สถานการณ
แตอยางไรก็ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น ตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือก
หรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบงไดเปน ๔ แนวทางหลัก รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. Take – การยอมรับความเสี่ยง – (Risk Acceptance) Monitor
หมายถึง การยอมรับใหมีความเสี่ยง เนื่องจากคาใชจายในการจัดการหรือสรางระบบควบคุม
อาจมีมูลคาสูงกวาผลลัพธที่ได หรือความเสี่ยงนั้นเกิดจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม แตก็ควรมี
มาตรการติดตามและดูแล เชน การกําหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง
เปนตน
๒. Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) Control
หมายถึง การออกแบบระบบควบคุม การแกไขปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันหรือจํากัด
ผลกระทบและโอกาสเกิดความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน ติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย ฝกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เปนตน
๓. Transfer – การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) Partner
หมายถึง การกระจายทรัพยสิน หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย
เชน การประกันทรัพยสิน เพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน การจางบริษัทภายนอกใหทํางานบางสวน
แทน การทําสําเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด การกระจายที่เก็บทรัพยสินมีคา เปนตน
๔. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) Eliminate
หมายถึง การหยุด หรือ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําขั้นตอนที่ไมจําเปน
และจะนํามาซึ่งความสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ลดขอบเขตการดําเนินการ เปนตน
๓.๒ แนวทางกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงของกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย
กลยุทธการจัดการความเสี่ยงของกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย ถูกกําหนดขึ้นเพื่อลดระดับ
ของความเสี่ยง (ทั้งผลกระทบและโอกาสเกิด) ใหเปนไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
โดยผูบริหารและสศร. ไดมีการพิ จารณาแนวทางในการกําหนดกลยุ ทธในการจั ดการ ความเสี่ยงที่เกิ ดขึ้ นกับ
กองทุ น จากการวิ เ คราะห และประเมิ น ที่ไดกลาวไวในบทที่ ๒ และ ๓ ที่กลาวมาแลว นั้น สามารถกํ าหนด
แนวทางในการกําหนดกลยุทธการจัดการความเสี่ยงของกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย ไดดังนี้
๑. การประเมินผลกระทบการตอบสนองความเสี่ยงจากความเปนไปได และผลกระทบของ
ความเสี่ยงและเงื่อนไขการตอบสนองที่ไปในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร
๒. การประเมินคาตนทุนกับประโยชนของการตอบสนองความเสี่ยง และโอกาสที่เปนไปไดที่
จะบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนในการจัดการกับความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง เนื่องจากทรัพยากรของกองทุนใน
ปจจุบันมีจํากัด กองทุนจึงตองพิจารณาทางเลือกในการใชกลยุทธการจัดการความเสี่ยงโดยใชตนทุนที่ต่ําที่สุด
และคุมคากับประโยชนที่ไดรับในการลดโอกาสและผลกระทบ อยางไรก็ตาม การวิเคราะหตนทุน รวมทั้งการ
วัดปริมาณ เวลา และความพยายาม หรือการจัดการกับปจจัยภายในเปนสิ่งที่ทําไดยาก เชน จุดที่ผูบริหาร
สามารถยอมรั บ ความเสี่ย งได ในการประเมิน คาทางคุ ณธรรมและจริย ธรรม ผลกระทบต อภาพลักษณของ
กองทุน และความพึงพอใจที่แทจริงของผูรับบริการจากกองทุน เปนตน รวมทั้งการวัดความสามารถของ สศร.
ที่เปนผูดําเนินการแยกแยะเหตุการณและประเมินคาความเสี่ยง และอาจเปนความยากที่จะจับขอมูลขาวสาร
ภายนอก เชน ความคิดสรางสรรคทางการตลาดในการคนหาความพึงพอใจของลูกคาในดานผลประโยชนอาจ
รวมถึงคุณคาทางวัตถุ เชน ผลประโยชนของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
๙

ที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปแตยากตอการวัดปริมาณ แมกระนั้นปจจัย
ภายในที่แทจริงสามารถพิจารณาไดในแงการประเมินคาผลประโยชนแฝง ความเปนไปไดของเหตุการณที่ไม
ปรารถนาใหเกิดขึ้น หรือเหตุการณทางธรรมชาติ การปฏิบัติการและการเงินที่มีประสิทธิภาพมีผลกระทบตอ
เหตุการณอาจเกิดขึ้นกับกองทุน ในขณะที่ความทาทายในการประเมินคาตนทุนและผลประโยชนยังคงอยู
ทั้งนี้ ถึงแมวากองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย เปนกองทุนที่มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ
ดําเนินงานในการใหการสนับสนุนการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของการอุดหนุนแบบใหเปลา
การรวมทุน และการใหกูยืม แตจากการพิจารณาวิเคราะหประเมินพฤติกรรมของศิลปนและองคกรที่เกี่ยวของ
กับดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนกลุมเปาหมายของกองทุน พบวารูปแบบของการอุดหนุนแบบใหเปลา
นาจะเป นทางเลื อกที่เ หมาะสมที่ สุ ด หรืออาจกลาวไดวาพฤติกรรมของกลุมเปาหมายของกองทุน ไมไดมี
เปาหมายหลักในการแสวงหาผลประโยชนหรือกําไรจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
มากไปกวาการสรางสรรค นําเสนอ หรือเผยแพรผลงานการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา เพื่อสราง
สุนทรียะใหกับสังคมโดยรวม ดังนั้น การวิเคราะหตนทุน หรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการ
ความเสี่ยง ควรดําเนินไปในระดับที่เพียงพอที่จะประเมินผลการตอบสนองความเสี่ยงจากพื้นฐานความเสี่ยงใน
แตละความเสี่ยงของกองทุน หรือจากประสบการณแวดลอมที่ผานมาของ สศร. โดยอาจจะมีความแตกตางจาก
องคกรอื่น ๆ ที่บางองคกรอาจเลือกที่จะประเมินคาการตอบสนองความเสี่ยงในแงของความตองการที่จะเพิ่ม
ผลกําไร การเพิ่มทุนหรือมูลคาทางการตลาด ฯลฯ
๓. การประเมินโอกาสที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามกลยุทธการจัดการความเสี่ยง
เนื่องจากทุก ๆ ความเสี่ยงถูกวิเคราะหและประเมินผลตอบสนอง ดวยเจตนาของการจัดการ
ระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได การควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับ
ไมได หรือการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ลดลง ซึ่งผลตอบสนองของการจัดการความเสี่ยงของความเสี่ยง
หนึ่ง อาจสงผลตอการจัดการความเสี่ยงเสี่ยงอื่นดวยโดยการใชเพียงกลยุทธหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
เพียงกลยุทธหรือกิจกรรมเดียว หรือบางครั้งการรวมกันของผลตอบสนองทําใหเกิดผลลัพธสูงสุด เชนเดียวกัน
กับผลตอบสนองจะสงผลกระทบตอความเสี่ยงของเหตุการณแฝงหลายเหตุการณ เนื่องจากผลตอบสนองความ
เสี่ยงอาจทําใหเกิดความเสี่ยงมากมาย ทั้งนี้ ผูบริหารและสศร.อาจคนพบไดวากลยุทธหรือกิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงที่ดําเนิ นการไมไดถูกรับประกันผลสัมฤทธิ์ หรือกระบวนการที่มีอยูอาจเพียงพอหรื อจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ดังนั้ น ผูบริหารและสศร. อาจจะพิจารณาวาผลตอบสนองที่แยกกันหรือรวมกันจะ
โตตอบกับผลกระทบของเหตุการณแฝงไดอยางไร
บทที่ ๔ กลยุทธและแผนการจัดการความเสี่ยงกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย
จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง แนวทางหลักในการจัดการความเสี่ยง และแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธการจัดการความเสี่ยงของกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย ตามรายละเอียดที่กลาวมาแลวนั้น
สามารถกําหนดกลยุทธและแผนการจัดการความเสี่ยงกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย ไดดังตอไปนี้

๑๐

๔.๑ กลยุทธการจัดการความเสีย่ งกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย
ความเสีย่ ง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
S๑ ความไมแนนอนของสถานการณการเมือง การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
หรือคณะกรรมการ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร

S๒ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
กองทุน

ระดับความเสีย่ ง

แนวทางการจัดการความเสีย่ งของกองทุน

กลยุทธที่ใช

ปานกลาง

เนื่ องจากความเสี่ ยงนี้ เป นป จจั ยภายนอก ซึ่ งอยู นอกเหนื อการ
ควบคุ มของกองทุ น และมี ระดั บความเสี่ ยงปานกลาง จึ งจํ าเป นต อง
จัดการความเสี่ยงดวยการใชกลยุทธการยอมรับความเสี่ยง
โดยมีการกําหนดแผนการดําเนินงานกองทุนในระยะสั้น – ระยะยาว
(ไมเกิน ๓ – ๕ ป) ซึ่ งพิจารณาอางอิ งใหสอดคลองกั บวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน รวมทั้งการติดตามการดําเนินการ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ ทดแทนคณะกรรมการชุ ด เดิ ม
ที่หมดวาระ

การยอมรับความเสีย่ ง
Take

ปานกลาง

-ประชาสัมพันธแผนการดําเนินงานกองทุนลวงหนา

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

S๓ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนยังไมมีความเหมาะสม

สูง

-ประชาสัมพันธเงื่อนไขหลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
-จัดอบรม สัมมนาชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑการขอรับการสนับสนุน

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
O๑ การประชาสัมพั นธ เผยแพร ข อมู ลขาวสารของกองทุ นยังไมเพี ยงพอ
ทั่วถึง

สูง

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการประชาสัมพันธ เชน
-การสรางเพิ่มเติมชองทางการประชาสัมพันธ อาทิ เว็บไซต แผนพั บ
โปสเตอร เปนตน
- สํารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผูใชบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียกับกองทุน

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

O๒ อัตรากําลังมีจํานวนนอย ไมสมดุลกับภาระงาน

สูง

- จัดจางลูกจางชั่วคราว จํานวน ๒ อัตรา

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

๑๑

ความเสีย่ ง
O๓ สมรรถนะของบุคลากรกองทุน
ความเสีย่ งดานการเงิน (Financial Risk)
F๑ กองทุนไมไดรบั จัดสรรงบประมาณรายปเพิ่มเติม

ระดับความเสีย่ ง
ปานกลาง

สูง

แนวทางการจัดการความเสีย่ งของกองทุน

กลยุทธที่ใช

-สํารวจความตองการและจัดหรือเขารวมการฝกอบรมบุคลากรกองทุน
-จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

-ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณเพิ่มเติม

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat
การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

F๒ โครงการใชเงินไมตรงตามกิจกรรม/วัตถุประสงคตามที่ไดรับอนุมัติ
จากกองทุน

สูงมาก

-เผยแพรประชาสัมพันธหรือจัดการสัมมนาเพื่อชี้แจงกฎระเบียบตาง ๆ
ของกองทุน ไดแก หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
เงิ นจากกองทุ น หลั กเกณฑ และวิ ธีการใช เงิ นกองทุ น รวมทั้ งขั้ นตอน
ระยะเวลาการเบิกจายเงิน

F๓ ความลาชาในการเบิกจายเงินกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติ

สูงมาก

-เผยแพรประชาสัมพันธหรือจัดการสัมมนาเพื่อชี้แจงกฎระเบียบตาง ๆ
ของกองทุน ไดแก หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
เงิ นจากกองทุ น หลั กเกณฑ และวิ ธีการใช เงิ นกองทุ น รวมทั้ งขั้ นตอน
ระยะเวลาการเบิกจายเงิน

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

ปานกลาง

-เผยแพรประชาสัมพันธหรือจัดการสัมมนาเพื่อชี้แจงกฎระเบียบตาง ๆ
ของกองทุน ไดแก หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุน หลักเกณฑ และวิ ธีการใช เงิ นกองทุน รวมทั้งขั้นตอน
ระยะเวลาการเบิกจายเงิน

การลด/ควบคุมความเสี่ยง
Treat

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
C๑ ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของกองทุน ไดแก
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
หลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุน รวมทั้งขั้นตอนระยะเวลาการเบิก
จายเงิน

๑๒

๔.๒ แผนการจัดการความเสีย่ งกองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ความเสีย่ ง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
๑. มียุทธศาสตรและ
แผนการดําเนินงาน
กองทุน
๒. มีการติดตามการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม
๑. มีกระบวนการชวยคัด
กรองแผนงานโครงการ
ใหมีความสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน
กองทุน
๒. มีกระบวนการชวย
อํานวยการบริหาร
จัดการกองทุนใหกับ
ผูบริหารและ
คณะกรรมการ
-ผูดําเนินโครงการมี
แนวทางในการพัฒนา
โครงการ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
S๑

ความไมแนนอนของสถานการณ
การเมือง การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารหรือคณะกรรมการ ความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจและ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

๑. เพื่อพัฒนาแนวทางการ
กําหนดยุทธศาสตร
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุน
อยางตอเนื่อง

S๒

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ไมสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานกองทุน

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินโครงการ
๒. เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน
กองทุนและโครงการ

S๓

โครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนยังไมมีความเหมาะสม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินโครงการ
๒. เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน
กองทุนและโครงการ

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
O๑

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
ขาวสารของกองทุนยังไมเพียงพอ
ทั่วถึง

-เสริมสรางความรูความ
เขาใจใหกับผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับ
กองทุน

-ไดรับขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจาก
ผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียกับกองทุน

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

การวิเคราะห
Cost-Benefit

หนวยงาน
ผูร บั ผิดชอบ

๑. ทบทวนยุทธศาสตรและแผนการ
ดําเนินงานกองทุน
๒. ติดตามการดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนชุดใหม

ม.ค. – มี.ค. ๕๙

-

-สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีตอ
กองทุนใหกับผูรับบริการไดโดยไมตอง
ใชตนทุนในการจัดการ

สศร.

-เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
กองทุน ไดแก กฎระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
และการเบิกจายเงิน เปนตน

ม.ค. – พ.ค. ๕๙

-

-เสริมสรางความรูความเขาใจที่
ตรงกัน ระหวางบุคลากรของกองทุน
และผูดําเนินโครงการไดโดยไมตองใช
ตนทุนในการจัดการ

สศร.

-เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
กองทุน ไดแก กฎระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
และการเบิกจายเงิน เปนตน

พ.ค. – ก.ย. ๕๙

-

-ลดความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
/ผูมีสวนไดสวนเสียไดโดยไมตองใช
ตนทุนในการจัดการ ในกรณีที่โครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนไมผานการ
พิจารณา

สศร.

ต.ค. ๕๘
–
ก.ย. ๕๙

-

-เพิ่มชองทางและโอกาสในการสื่อสาร
กับผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดมากขึ้น และสามารถนําขอเสนอแนะ
และความคิดเห็นจากผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียกับกองทุน มาปรับ
ใชกับการดําเนินงานกองทุนไดตรงตอ

สศร.

- สํารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของผูร ับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
กับกองทุน

๑๓

ความเสีย่ ง

O๒

อัตรากําลังมีจํานวนนอย ไมสมดุล
กับภาระงาน

O๓

สมรรถนะของบุคลากรกองทุน

วัตถุประสงค

๑. เพื่อสรางความพึง
พอใจใหแกผูใชบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับ
กองทุน
๒. รองรับภาระงานที่
เพิ่มขึ้น เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุน

กองทุนไมไดรับจัดสรร
งบประมาณรายปเพิ่มเติม

F๒

โครงการใชเงินไมตรงตาม
กิจกรรม/วัตถุประสงคตามที่
ไดรับอนุมัตจิ ากกองทุน

F๓

ความลาชาในการเบิกจาย
เงินกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติ

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค. ๕๘
–
ม.ค. ๕๙

๑๕๐,๐๐๐
บาท

การวิเคราะห
Cost-Benefit

ความตองการมากขึ้นไดโดยไมตองใช
ตนทุนในการจัดการ
-ใชตนทุนในการจัดการความเสี่ยง
๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อทําใหมีอัตรากําลัง
สมดุลเพียงพอในการดําเนินงานกองทุน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถ
อํานวยความสะดวก และสรางความพึง
พอใจใหแกผูรับบริการไดเพิ่มขึ้น โดย
ไมตองใชตนทุนในการจัดการ
-ใชตนทุนในการจัดการความเสี่ยง
๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบุคลากรให
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ชวยสรางความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจตอ
ภาพลักษณของกองทุน

หนวยงาน
ผูร บั ผิดชอบ

-มีอัตรากําลังเพียงพอ
เหมาะสม หรือเพิ่มเติม
อยางนอย ๑ อัตรา
ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

-จัดจางลูกจางชั่วคราว จํานวน ๒ อัตรา

-บุคลากรกองทุนไดเขา
รวมการประชุม สัมมนา
อบรมอยางนอย ๑ ครั้ง

-จัดใหบุคลากรกองทุนไดเขารวมการ
ประชุม / สัมมนา/ อบรม
อยางนอย ๑ ครั้ง

มี.ค. – ส.ค. ๕๙

๔๐,๐๐๐
บาท

-มีงบประมาณรองรับ
เพียงพอตอความตองการ
ของผูใชบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียกับกองทุน
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเบิกจายเงินกองทุน
และโครงการ
๒. เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการเบิกจายเงิน
กองทุนและโครงการ

-ผูรับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียกับ
กองทุนไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด
- มีการสื่อสารทําความ
เขาใจในการดําเนินงาน
โครงการใหถูกตองตาม
วัตถุประสงค

-ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ

ส.ค. - ก.ย. ๕๙

-

-เพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ตอภาพลักษณของกองทุนไดโดยไม
ตองใชตนทุนในการจัดการ

สศร.

-เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
กองทุน ไดแก กฎระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
และการเบิกจายเงิน เปนตน

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙

-

-ไมตองใชตนทุนในการลดความ
ผิดพลาดในการเบิกจายเงินกองทุนและ
โครงการ โดยกองทุนไมไดรับความ
เสียหายทางการเงิน จากการตรวจสอบ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สศร.

๑. เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน
กองทุนและโครงการ
๒. ลดผลกระทบเสียหาย
ที่เกิดขึ้นตอภาพลักษณ
ของกองทุน

-มีการสื่อสารทําความ
เขาใจในการดําเนินงาน
โครงการใหถูกตองตาม
ระเบียบการเบิกจายเงิน

-เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
กองทุน ไดแก กฎระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
และการเบิกจายเงิน เปนตน

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙

-

-ไมตองใชตนทุนในการลดความไมพึง
พอใจตอภาพลักษณกองทุนของ
ผูรับบริการ /ผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยไมตองใชตนทุนในการจัดการ

สศร.

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
F๑

เปาหมาย

เพิ่มเติม

สศร.

สศร.

๑๔

ความเสีย่ ง

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
C๑

ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตาง ๆ ของกองทุน
ไดแก หลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุน หลักเกณฑและ
วิธีการใชเงินกองทุน รวมทั้งการ
เบิกจายเงิน

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุน
และโครงการ
๒. เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน
กองทุนและโครงการ

เปาหมาย
-เพิ่มความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจตอ
ภาพลักษณของกองทุน
รวมทั้งมีการสื่อสารทํา
ความเขาใจในการ
ดําเนินงานกองทุนและ
โครงการไดถูกตองตาม
กฎหมาย

กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
-เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
กองทุน ไดแก กฎระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน
และการเบิกจายเงิน เปนตน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

การวิเคราะห
Cost-Benefit

หนวยงาน
ผูร บั ผิดชอบ

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙

-

-ไมตองใชตนทุน ในการเสริมสราง
ความรูความเขาใจที่ตรงกัน ระหวาง
บุคลากรของกองทุนและผูดําเนิน
โครงการไดโดยไมตองใชตนทุนในการ
จัดการ

สศร.

๑๕

