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ให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ย งที่อาจเกิดความเสียหายหรือสูญเสียแก่องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปี 2563 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ทั้งองค์กรต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส ำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท ำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ซึ่งภายใต้การดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มี
ความเสี ่ ย ง ซึ ่ ง เป็ น ความไม่ แน่น อนที่ อ าจจะส่ง ผลกระทบต่อ การดำเนิ นงานหรื อ เป้ า หมายขององค์กร
จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่
กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน
การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ด้านที่ 4
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน กำหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ดังนั้น กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปี 2563 ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
1.2 ความเป็นมา
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นทั้งระบบและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด เน้นให้การ
ช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต โดยกำหนดวงเงินของกองทุนไว้เป็นร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และมอบให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกองทุน
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งอยู่ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบ
เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กรมการค้าภายใน เข้าบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม
2560 จำนวนเงิน 3,289,280,972.80 บาท และได้ส่งมอบงานการเงินและบัญชี บัญชีรายรับ - รายจ่าย
และบัญชีลูกหนี้โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้กรมการค้าภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
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การบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อาจพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
โดยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่จะนำมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งให้ภารกิจของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกิดสัมฤทธิ์ผล
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บทที่ 2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร มีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ของแผนการ
ดำเนินงานประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานของทุน
หมุนเวียน ตลอดจนสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้อง
สอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในระดับภาพรวมของทุนหมุนเวียน
การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละระดับ ได้มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัดความสำเร็จ
ที่ชัดเจน
2.2 การค้นหาและระบุความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน ได้ดำเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยง จากความเสี่ยง 4 ประเภท ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิ ดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้น
มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็ น ความเสี่ ย งที่เกี่ย วข้องกับ การเงิน ขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุม
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน
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การค้นหาและระบุความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. พิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะมาดำเนินการ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ
2. พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยตองระบุได้วาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง
ได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
- ปัจจัยภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น ด้านเทคโนโลยี
ด้านการดำเนินงาน วัฒนธรรมองค์กร ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
- ปัจจัยภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น ด้านการเมือง
และสังคม ด้านการเงินและเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ทั้งนี้ การค้นหาและระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กร รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2.3 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่ระบุข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและมีผลกระทบอย่างไร
ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือ
ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
ที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุ
ระดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood)
หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก
การเกิดเหตุการณ์ และมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
จะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่เกิด ขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือ
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้
- พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยอาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
โอกาสที่จะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ ไว้ ๕ ระดับ และพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยอาจพิจารณาจาก
สถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
ระดับ

คำอธิบาย

โอกาสที่จะเกิด
โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ

5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถีท่ ี่เกิดขึน้ )
L1
L2
มากกว่า 8 ครั้ง/ปี
มากกว่า 8 โครงการ/ครั้ง
6 - 8 ครั้ง/ปี
6 – 8 โครงการ/ครั้ง
3 – 5 ครั้ง/ปี
3 – 5 โครงการ/ครั้ง
2 ครั้ง/ปี
2 โครงการ/ครั้ง
1 ครั้ง/ปี
1 โครงการ/ครั้ง
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- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
เป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามลำดับ ซึ่งการกำหนด
ระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบ
ออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร/บุคลากร เป็นต้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
ประเด็น/องค์ประกอบ
ที่พิจารณา
มูลค่าหนี้ที่ไม่สามารถเรียก
ชำระได้
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน
- ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน

เกณฑ์

ระดับคะแนน
3 = ปานกลาง
401 - 700
ล้านบาท
ปานกลาง

4 = สูง
701 – 1,000
ล้านบาท
สูง

5 = สูงมาก
> 1,000 ล้านบาท

คดีขึ้นสู่ศาลและถูก
ตัดสินว่าผิดพาดหัว
ข่าวทางทีวี/
หนังสือพิมพ์

I1

1 = ต่ำมาก
< 100 ล้านบาท

I2

น้อยมาก

2 = ต่ำ
101 - 400
ล้านบาท
น้อย

ภายในส่วนงาน

ภายในองค์กร

ออกสื่อ

คดีขึ้นสู่ศาล

ข่าวภายใน
ส่วนงาน

ข่าวภายใน
องค์กร/

ข่าวระหว่าง
หน่วยงาน/

กรอบข่าวทางทีวี/
หนังสือพิมพ์

Webboard

Webboard
พึงพอใจ > 40
- 60 %

พึงพอใจ >
20 - 40 %

พึงพอใจ < 20 %

- การนำเสนอข่าว

ผลกระทบต่อผลการสำรวจความ
พึงพอใจ

I3

พึงพอใจ > 80

จำนวนผู้รอ้ งเรียนต่อเดือน

I4

ความล่าช้าในการดำเนินงานตาม
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
ผลกระทบต่อการเบิกเงินตาม
แผนการดำเนินงานประจำปี

I5

น้อยกว่า 1 ราย
ต่อเดือน
1 – 5 วัน

1 – 2 ราย
ต่อเดือน
6 – 10 วัน

3 – 5 ราย
ต่อเดือน
11 – 15 วัน

5 – 6 ราย
ต่อเดือน
16 – 20 วัน

7 รายขึ้นไป
ต่อเดือน
มากกว่า 20 วัน

น้อยมาก
เบิกเงินมากกว่า
80%

น้อย
เบิกเงิน
71 - 80%

ปานกลาง
เบิกเงิน
61 - 70%

สูง
เบิกเงิน
51 - 60%

สูงมาก
เบิกเงินน้อยกว่า
50%

%

I6

พึงพอใจ > 60
- 80 %

สูงมาก

2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง
เมื่อประเมินความเสี่ยงได้ปัจจัยเสี่ยงแล้ว ต้องนำมาวิเคราะห์ร ะดับความเสี่ยง หรือ จัดลำดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละปัจจัยเสี่ยงให้เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาส (Likelihood) และผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้มาจัดเรียงลำดับความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงให้ครบถ้วน โดยเรียงลำดับ
ความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยง สูงมาก ถึง ต่ำมาก
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับโอกาส (L) x ค่าระดับผลกระทบ (I)
ตารางที่ 3 แผนภูมิความเสี่ยงก่อนการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความ
รุนแรง (Impact)

1
5
4
3
2
1

1x5 (5)
1x4 (4)
1x3 (3)
1x2 (2)
1x1 (1)

โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)
2
3
4
2x5 (10)
2x4 (8)
2x3 (6)
2x2 (4)
2x1 (2)

3x5 (15)
3x4 (12)
3x3 (9)
3x2 (6)
3x1 (3)

4x5 (20)
4x4 (16)
4x3 (12)
4x2 (8)
4x1 (4)

ระดับคะแนนแทนด้วยแถบสี

5
5x5 (25)
5x4 (20)
5x3 (15)
5x2 (10)
5x1 (5)

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Risk Appetite < = 10

แถบสี
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ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สูงมาก

ค่าความเสี่ยง
(โอกาสxผลกระทบ)
20 - 25

สูง

12 - 16

ปานกลาง

5 - 10

ต่ำ

3-4

ต่ำมาก

1-2

ระดับความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการ
ควบคุมภายใน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

2.5 การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ คือ การพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ซึ่งได้จากการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน (ดังตารางที่ 5) โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หลังจากกระบวนการควบคุมภายใน จะต้องนำความเสี่ยง
ดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖3
ตารางที่ 5 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ระดับการควบคุม

ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่
ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
กระบวนการควบคุม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่มมี าตรฐานที่ชัดเจน
มาก (เทียบเท่า ระดับ ๑)
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยัง
(เทียบเท่า ระดับ ๒)
ไม่นำออกมาใช้
ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของ
เป้าหมาย (เทียบเท่า ระดับ ๓)
แต่ละหน่วยงาน

1

เบื้องต้น

2

ไม่เป็นทางการ

3

เป็นระบบ

4

บูรณาการ

ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๔)

5

ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก มีการกำหนดเป็นมาตรฐานของ
(เทียบเท่า ระดับ ๕)
องค์กร และเทียบเคียงกับ Best
Practice

มีการกำหนดเป็นมาตรฐานของ
แต่ละองค์กร

การติดตาม
ไม่มีการติดตาม
มีการควบคุมแต่
ไม่มีการติดตาม
มีการติดตามแต่
ไม่มีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ
มีการติดตามและ
รายงานให้
ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะ
มีการระบุ
ระยะเวลาการ
ติดตามและ
รายงานผลที่
ชัดเจน
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รูปที่ 1 ภาพการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือหลังการควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่
(Inherent Risk)

การควบคุม
ที่มีอยู่
(Control)

ปัจจัยเสี่ยงที่
เหลืออยู่
(Residual Risk)

การควบคุม
ที่มีอยู่
(Control)
แผนบริหาร
ความเสีย่ ง

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

2.6 การจัดการความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้พิจารณาหาแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยง ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
คำนึงถึงลักษณะของความเสี่ย ง ระดับ ของความเสี่ยงและต้นทุน หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยรวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
วิธีการที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง มี 4 วิธี ดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ ยง (Take) หากทำการวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีว ิธ ีการจัดการ
ความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับ
ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
2) การลดหรือ ควบคุ มความเสี ่ย ง (Treat) พยามลดความเสี่ย งโดยการเพิ่ม เติ ม หรือ
เปลี่ย นแปลงขั้น ตอนบางส่ว นของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลด
ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
4) การถ่ า ยโอนความเสี่ ย ง (Transfer) ยกภาระในการเผชิญ หน้ ากับเหตุ ก ารณ์ท ี ่ เ ป็ น
ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น
2.7 การติดตามผลและการจัดทำรายงาน
หลังจากมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผน จะต้องมีติดตามและ
รายงาน และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด ำเนินงานไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมี
การสอบทานว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินต่อไป หรือหากมีวิธีจัดการความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยน และรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
3.1 ทบทวนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน รวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ปี 2563 โดยมีการทบทวนจากแผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ในปี 2562 และผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ รวมถึงความเสี่ยงที่เหลือจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
3.2 กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO มาปรับใช้
ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วางแผนจัดการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2563
- เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำรวจค้นหาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจาก โครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินงาน ในปี ๒๕๖3 วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ รวมถึงวิเคราะห์
ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง หากความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบสูงหรือ
สูงมากไม่สามารถยอมรับได้ ก็จะนำความเสี่ยงเหล่านั้นไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการ
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนไว้ในแผนปฏิบัติ การฯ ทั้งนี้ ในส่วนที่ด ำเนินการได้จริงให้ค ำนึงถึงความ
คุ้มค่า คุ้มทุน ในการดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
3.3 การค้นหาและระบุความเสี่ยง
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้ค้นหาและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากภารกิจที่จะ
ดำเนินการในปี 2563 แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้ง ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน ปี 2562 มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนิน ภารกิจและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยง
เป็ น 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ความเสี ่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) ความเสี ่ ย งด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance
Risk) ตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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รูปภาพที่ 2 ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลง ปี 2563
ผลการดำเนินงานในอดีต
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
ด้านที่ 1 การเงิน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1
ร้อยละของการเบิกเงินจากกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ตามที่ คบท. อนุมัติ
โครงการด้านการช่วยเหลือเกษตรกร

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

หน่วยวัด

ร้อยละ

2560

2561

2562

-

370.68

99.18

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วดั ที่ 2.1

การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อ
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)
ตัวชี้วดั ที่ 2.2
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้ขอรับงบประมาณ
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ
ตัวชี้วดั ที่ 3.1

ตัวชี้วดั ที่ 3.2
ตัวชี้วดั ที่ 3.3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนฯ
3.1.1 การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการทั้งหมด
ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.1.2 การประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ
ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาปรับ
โครงสร้างหนี้สำเร็จ
การดำเนินงานตามแผนติดตามและบริหาร
ลูกหนี้ของกองทุนฯ โดยใช้ฐานข้อมูลลูกหนี้
ของกองทุนฯ

15
15

ค่าเกณฑ์วัด

การปรับ
ค่าเกณฑ์วัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

60

70

80

90

100

-/+10

10
ระดับ

-

-

-

5

1

2

3

4

5

-/+1

ร้อยละ

-

50.00

94.82

5

65

70

75

80

85

-/+5

40

ระดับ

1.0000

-

5.0000

10

1

2

3

4

5

-/+1

ระดับ

-

-

5.0000

10

1

2

3

4

5

-/+1

ราย

-

-

185

10

113x100

119x100

125x100

131x100

137x100

x

x

x

x

x

-/+6

ระดับ

-

-

-

10

1

2

3

4

5

-/+1
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ตารางที่ 6 การพิจารณาความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงเดิม ปี 2562
1. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับ
กรอบแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน
ฯ
2. สนับสนุนการดำเนินงานติดตาม
การชำระหนี้กองทุน เพื่อการ
บริหารจัดการหน่วยงานลูกหนี้
กองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. จำนวนลูกหนี้ทเี่ จรจาปรับ
โครงสร้างหนี้สำเร็จ
4. เสนอความเห็นในการตอบข้อ
หารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
กองทุน

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

S

จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการขอใช้เงินกองทุนฯ ติดตามชี้แจงกรอบแนวทางฯ

ระดับ 5

ไม่มี

O

1. จัดทำแผนการติดตามลูกหนี้ของกองทุนฯ
2. จัดทำมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน

ระดับ 3

การชำระหนี้คืนกองทุนฯ
ยังไม่ครบทุกโครงการ

O

1. จั ดทำมาตรการช่ วยเหลื อและแก้ ไขปั ญหา มีการลงพื้นที่ตดิ ตามอย่างสม่ำเสมอ
หนี้สิน
2. มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้และตรวจ
เยี่ยมโครงการ
มีการจัดดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้อง
ดังนี้
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
1. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2562
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารจัดการ

ระดับ 5

ไม่มี

ระดับ 5

ไม่มี

C

มีการจัดทำมาตรการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบภายในของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร พ.ศ. 2562
ความเสี่ยงใหม่ ปี 2563
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- จัดทำข้อมูลการประเมิน
สถานการณ์สินค้าเกษตร

กลุ่มนโยบายและแผนงานโครงการ
- การอนุมัติโครงการล่าช้าไม่ทันต่อ
สถานการณ์

O

- มีการประสานขอข้อมูลและทำความเข้าใจกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร 1 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
2 ของกรมการค้าภายใน และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ติดตามให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

S

1. มีการแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะขอใช้
มีการประสานติดตามทาง
เงินกองทุนรวมฯ ให้ส่งแผนงาน/โครงการ ล่วงหน้า โทรศัพท์เป็นระยะ
2. เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
โครงการก่อนกระทรวงการคลังอนุมัติประมาณ
การรายจ่ายประจำปี 2564
3. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินโครงการเมื่อ
กระทรวงการคลังอนุมัติประมาณการรายจ่ายฯ

ระดับ 3

ไม่มี

ระดับ 3

การอนุมัติโครงการ
ล่าช้าไม่ทันต่อ
สถานการณ์
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กลุ่มการเงินและบัญชี
- การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC
F

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม
1. มีการบันทึกการรับ-จ่ายเงินในระบบบัญชีทุก
ครั้ง ที่มีรายการรับ-จ่ายเงิน
2. มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกรายการกับ
หลักฐานการจ่ายเงิน

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

มีการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน และ สตง.
พร้อมทั้งรายงานผลทุกครั้ง

ระดับ 3

การบันทึกบัญชีไม่
ถูกต้อง

3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน
4. เข้ารับการอบรมกฎระเบียบการเงินที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการตรวจสอบโดยกลุม่ ตรวจสอบภายใน
กรมการค้าภายใน และ สตง. พร้อมข้อเสนอแนะ
- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานประจำปี

กลุ่มกฎหมาย
- ข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่มีความรู้
เฉพาะด้าน

F

1. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรร
เงิน ทราบมติการอนุมัติโครงการ
2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานให้เปิดบัญชีโครงการ
และเบิกจ่ายเงินเมื่อคณะกรรมการบริหารฯ
อนุมัติโครงการ

มีการประสานติดตามทาง
โทรศัพท์เป็นระยะ

ระดับ 3

การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี

C

1. ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เปรียบเทียบใน
การจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ
2. มีคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณา
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ

1. มีการติดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
กองทุนฯ
2. มีการประสานกลุม่ กฎหมาย
กรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบ

ระดับ 3

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ขาดความรูด้ ้าน
กฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

ระดับ 3

การชำระหนี้คืนกองทุนฯ
ยังไม่ครบทุกโครงการ

ระดับ 5

ไม่มี

ในการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534
การดำเนินงานของกองทุนฯ ให้
3.. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบทีถ่ ูกต้อง
ข้อบังคับให้ถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ
กลุ่มติดตามผลงานและติดตามหนี้สิน
- การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่
ครบทุกโครงการ

O

1. มีคณะอนุกรรมการฯติดตามทวงถามการชำระหนี้ - มี ก ารจั ด ทำแผนติ ด ตามและ
2. มีกรอบแนวทางการติดตามการชำระหนี้
บริหารลูกหนี้ของกองทุนฯ
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
3. มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานเจ้าของ
โครงการฯ ที่ครบกำหนดชำระ ให้ส่งคืนเงินและ
ปิดบัญชีโครงการ

ความเสี่ยงจากตัวชี้วัดกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ด้านที่ 1 การเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการเบิก
F
แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน ให้เบิกเงิน
เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
จากกองทุนฯ ตามทีค่ บท.อนุมัติจดั สรรเงิน
เกษตรกร ตามที่ คบท. อนุมัติ
โครงการด้านการช่วยเหลือเกษตรกร

ประสานหน่วยงานให้ขอเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่อนุมตั ิ
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ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการทีไ่ ด้รับเงินจัดสรรจาก
กองทุนฯ

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC
O

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของจำนวน
ลูกหนี้ที่เจรจาปรับโครงสร้างหนี้
สำเร็จ

O

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การดำเนินงานตาม
แผนการติดตามและบริหารลูกหนี้
ของกองทุนฯ โดยใช้ฐานข้อมูล
ลูกหนี้ของกองทุนฯ

O

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม
1. พิจารณาจากการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน
2. พิจารณาจากแผนงาน/โครงการ การศึกษา
ข้อมูลของโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ จากแบบรายงาน สงป. 366

1. มีการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อคัดเลือก
โครงการฯ สำหรับลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
2. ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ส่งแบบรายงาน สงป. 366
ภายในกำหนดเวลา
1. มีคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัด
ของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
หนี้และตรวจเยี่ยมโครงการที่
2. เชิญหน่วยงานและลูกหนี้มาเจรจาปรับ
สิ้นสุดแล้ว และยังไม่ปิดบัญชีและ
โครงสร้างหนี้
ส่งคืนกองทุนฯ
มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการจัดทำ
ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัด
แผนเรียกเก็บหนี้ในแต่ละปี
ติดตามการชำระหนี้ เพื่อจัดทำ
แผนการเร่งรัดหนี้ประจำปี

ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับ
S
มีการกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี พร้อม 1. มีการดำเนินการตามแผนการ
ประสิทธิภาพการสนับสนุนเงิน
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในแต่ละปี
ดำเนินงานประจำปี
ช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐ
2. นำเสนอผลการดำเนินงาน
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

ระดับ 5

ไม่มี

ระดับ 3

ไม่มี

ระดับ 4

การชำระหนี้คืนกองทุน
ฯ ยังไม่ครบทุกโครงการ

ระดับ 4

ไม่มี
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กลยุทธ์ที่ 1.2 กํากับดูแลโครงการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1.3 เร่งรัดติดตามการ
ชําระหนี้กองทุน

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC
O

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม

มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยพิจารณาจาก
โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติให้มีการดำเนินการ
ประเมินผลจากประธานคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำแผนการติดตามลูกหนี้ของกองทุนฯ
ระยะยาว และแผนการติดตามลูกหนี้ของกองทุน
ฯ ประจำปี ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ
2. เชิญหน่วยงานและลูกหนี้โครงการมาเจรจา
ปรับโครงสร้างหนีต้ ามกรอบแนวทางการติดตาม
การชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
3. หน่วยงานลูกหนีส้ ามารถไปดำเนินการเจรจา
กับลูกหนี้โครงการให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม

ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฯ
ดำเนินการดังนี้
1. ติดตามและประเมินผลการ

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

ระดับ 4

ไม่มี

ระดับ 4

ไม่มี

ดำเนินงาน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผล
การดำเนินงานจริงกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กำหนด
ไว้
2. นำเสนอรายงานสรุปผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่
ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ปี
บัญชี 2562 พร้อมข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร
ของกองทุนฯ

มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เร่งรัดหนี้กองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
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กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภายใน

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม
กรอบแนวทางการติดตามการชำระหนี้กองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หรือมาตรการตามที่
คบท. หรือ คชก. มีมติเห็นชอบ แล้วรายงานให้
คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้
ทราบ
1. มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลระยะยาว และ
ประจำปี
3. มีการศึกษา ทบทวน การเพิ่มประสิทธิภาพ
และ ความพร้อมของครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน/วัสดุ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

1. โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารฯ และได้รับการ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง
2. มีการรายงานแผนพัฒนา
บุคคลต่อคณะกรรมการบริหารฯ
3. มีการทบทวน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความพร้อมของ
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน/วัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน เป็นรายปี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือเกษตรกรตาม มาตรการ/นโยบายของกองทุน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ประชาสัมพันธ์ และ
O
1. จัดทำกรอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร มีการติดตามให้หน่วยงานที่ขอรับ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ได้รับ
2. มีการจัดทำคู่มือการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อ การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ทราบ และเห็นถึงความสําคัญของ
ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดส่งโครงการตามระยะเวลาที่
แนวทาง/มาตรการของกองทุนรวม
ดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน กำหนด
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ
จากกองทุนฯ
ส่งเสริมให้เกิดโครงการที่ให้
3. จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกร และคูม่ ือการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อ

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

ระดับ 4

ไม่มี

ระดับ 3

ไม่มี
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ปัจจัยเสี่ยง
ประโยชน์ต่อ เกษตรกรทั้งระบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

ประเภท
ความเสี่ยง
SOFC

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
กระบวนการควบคุม
การติดตาม

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่

ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ได้รับทราบ และเห็นถึงความสําคัญ
ของแนวทาง/มาตรการของกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือตามกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3.1 บูรณาการความ
O
มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
นำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะ
ร่วมมือด้านมาตรการ/นโยบายการ
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อ
กรรมการบริหารฯ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ช่วยเหลือเกษตรกร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อร่วม
พิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงิน ก่อน
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ
กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการความ
O
1. มีการประสานหน่วยงานภายใน และจาก
มีการนำเสนอความคืบหน้าการ
ร่วมมือด้านระบบฐานข้อมูล (Big
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลประกอบการ จัดทำระบบฯ ต่อคณะกรรมการ
Data)
พิจารณาโครงการ
บริหารฯ
2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.3 บูรณาการองค์
S
1. มีการจัดทำกรอบแนวทางการช่วยเหลือ
มีการชี้แจงกรอบแนวทางการ
ความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
เกษตรกรด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ช่วยเหลือเกษตรกร
สถาบันการศึกษา
และเทคโนโลยีการเกษตร
2. เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานที่ขอรับการ
จัดสรรเงิน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ชี้แจงกรอบแนวทางในการจัดทำโครงการ

ระดับ 4

ไม่มี

ระดับ 4

ไม่มี

ระดับ 3

ไม่มี
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ปัจจัยเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างเครือข่ายและ
พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมใน
ระดับพื้นที่

ประเภท
ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
กระบวนการควบคุม
การติดตาม
SOFC
O
มีการแนะนำแนวทางในการจัดทำโครงการให้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ แก่
โครงการก่อนนำเสนอ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
2. มีการติดตามความคืบหน้า
ของโครงการเป็นรายเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาระบบ
O
มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ มีการรายงานผลความคืบหน้า
สารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
การจัดทำระบบสารสนเทศต่อ
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ
ให้กับคณะกรรมการและ
เป็น รายไตรมาส
คณะอนุกรรมการ
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาระบบ
O
มีการจัดทำแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลทั้งระยะยาว
1. มีการเสนอแผนปฏิบตั ิการ
สารสนเทศเพื่อยกระดับ
และประจำปี
ดิจิทัลทั้งระยะยาวและประจำปี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
ให้คณะกรรมการบริหารฯ
กองทุน
เห็นชอบ
2. มีการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

ผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย
ระดับ 3

ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่
ไม่มี

ระดับ 3

ไม่มี

ระดับ 4

ไม่มี
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ตารางที่ 7 การระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
S1 การอนุมัตโิ ครงการล่าช้าไม่ทนั ต่อสถานการณ์

ปัจจัยเสี่ยง
ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
O1 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่ครบทุกโครงการ

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนจากลูกหนี้ได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
F1 การจัดทำบัญชีผดิ พลาด

การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

F2 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนด

ประจำปี
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
C1 ข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่มคี วามรู้ด้านกฎหมายและ

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานขาดความรู้ดา้ นกฎหมายและ

ระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.4 การประเมินระดับความเสี่ยง
ตารางที่ 8 การประเมินระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
S1 การอนุมัตโิ ครงการล่าช้าไม่ทนั
ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ต่อสถานการณ์
ได้ทันเวลา
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
O1 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนจาก
ครบทุกโครงการ
ลูกหนี้ได้
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
F1 การจัดทำบัญชีผดิ พลาด
การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
F2 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
ไม่เป็นตามเป้าหมายทีต่ ัวชี้วัด
แผนการดำเนินงานประจำปี
กำหนด
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
C1 ข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่มี
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานขาดความรู้
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯ

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(L)
(I)
คะแนน
ระดับ
L2 = 3

I5 = 5

15

สูง

L2 = 5

I1 = 5

25

สูงมาก

L1 = 2
L2 = 3

I6 = 2
I6 = 5

4
15

ต่ำ
สูง

L1 = 3

I5 = 4

12

สูง
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในปี 2562 กับความเสี่ยงที่ประเมิน
ในปีบัญชี 2563

รหัส
O1

รายการความเสี่ยงปีงบประมาณ
ผลการ
รายการความเสี่ยงปีงบประมาณ
2562
ทบทวน
2563
การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่ครบทุก
มีความ
การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่ครบทุก
โครงการ
สอดคล้องกัน โครงการ
เนื่องจากเป็น
ความเสีย่ ง
ตามภารกิจ
เพิ่มใหม่
การอนุ ม ั ต ิ โ ครงการล่ า ช้ า ไม่ ท ั น ต่ อ
สถานการณ์
เพิ่มใหม่
การจัดทำบัญชีผิดพลาด
เพิ่มใหม่
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี
เพิ่มใหม่
ข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่มีความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วกั บ การ
ดำเนินงานของกองทุนฯ

รหัส
O1

S1
F1
F2
C1
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ตารางที่ 10 แผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563
ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงหรือ
สาเหตุความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
S1 การอนุมัตโิ ครงการ
ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ได้ทันเวลา

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
O1 การชำระหนี้ คื น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนจาก
กองทุ น ฯ ยังไม่ครบทุก
ลูกหนี้ได้
โครงการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
F1 การจัดทำบัญชี
การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
ผิดพลาด

F2 การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี

ไม่เป็นตามเป้าหมายทีต่ ัวชี้วัด
กำหนด

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส X
ผลกระทบ)

กิจกรรมรองรับแผน
บริหารความเสี่ยง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 x 5 = 15
สูง

ลดความเสีย่ งโดยการ มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ควบคุมภายใน
จัดทำโครงการเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ
เพื่อขอรับจัดสรรเงิน

การดำเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนมีความรวดเร็ว
ขึ้น สามารถอนุมตั ิ
โครงการได้ทันต่อ
สถานการณ์

กลุ่มนโยบายและ
แผนงานโครงการ

5 x 5 = 25
สูงมาก

ลดความเสีย่ งโดยการ จัดทำแผนติดตามและ
ควบคุมภายใน
บริหารลูกหนี้ของ
กองทุนฯ

ลูกหนี้สามารถชำระหนี้
ได้ตามแผนติดตามฯ

กลุ่มการเงินฯ

2x2 = 4
ต่ำ

ลดความเสีย่ งโดยการ มีการปฏิบตั ิตาม
ควบคุมภายใน
ข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และ
สตง. พร้อมรายงานผล
ทุกครั้ง
ลดความเสีย่ งโดยการ 1. มีหนังสือแจ้งให้
ควบคุมภายใน
หน่วยงานที่ขอรับการ
จัดสรรเงิน ทราบมติการ
อนุมัติโครงการ
2. มีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานให้เปิดบัญชี

บันทึกบัญชีถูกต้อง

กลุ่มการเงินฯ

3 x 5 = 15
สูง

แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

หน่วยรับผิดชอบ

การเบิกจ่ายเงินเป็นไป กลุ่มการเงินฯ
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี
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ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงหรือ
สาเหตุความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส X
ผลกระทบ)

แนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมรองรับแผน
บริหารความเสี่ยง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยรับผิดชอบ

โครงการและเบิก
จ่ายเงินเมื่อ
คณะกรรมการบริหารฯ
อนุมัติโครงการ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
C1 ข้อจำกัดด้านบุคลากร บุคลากรปฏิบัติงานขาดความรู้
ไม่มีความรูด้ ้านกฎหมาย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง
และระเบียบทีเ่ กี่ยวกับ
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงานของ
กองทุนฯ

4 x 3 = 12
สูง

ลดความเสีย่ งโดยการ จัดทำคู่มือ กฎ ระเบียบ
ควบคุมภายใน
และกรอบนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ได้บุคลากรที่มีความรู้
ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฎหมาย
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3.5 การจัดลำดับความเสี่ยง
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จึงนำผลการคำนวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดทำแผนภู มิความเสี่ยง
เพื่อให้ทราบถึงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อน ตามเกณฑ์การประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง (ตารางที่ 3) สรุปดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐-๒๕ คะแนน หมายถึงระดับ ที ่ ไม่
สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 12-1๖ คะแนน หมายถึงระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๕-๑0 คะแนน หมายถึงระดับที่ ยอมรับ
ได้ แต่ให้ดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
4) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง 3-๔ คะแนน หมายถึงระดับที่พอยอมรับได้ แต่
ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
5) ระดับความเสี่ยงต่ ำมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึงระดับที่ยอมรับได้
โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีบัญชี 2563 (ตารางที่ 8)
สรุปการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้
1) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
2) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง
3) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง
ตารางที่ 11 แผนภาพระดับความเสี่ยงหลังการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)

โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง
5

1
1x5 (5)

โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)
2
3
4
2x5 (10)

3x5 (15)

4x5 (20)

1x4 (4)

2x4 (8)

3x4 (12)

5x5 (25)

O1

S1 , F2
4

5

4x4 (16)

5x4 (20)

C1
3

1x3 (3)

2x3 (6)

3x3 (9)

4x3 (12)

5x3 (15)

2

1x2 (2)

2x2 (4)

3x2 (6)

4x2 (8)

5x2 (10)

3x1 (3)

4x1 (4)

5x1 (5)

หมายเหตุ :
ระดับความเสี่ยง
 สูงมาก
 สูง
 ปานกลาง
 ต่ำ
 ต่ำมาก

F1
1

1x1 (1)

2x1 (2)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Risk Appetite < = 10
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๓.6 การจัดการความเสี่ยง
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาจัดทำแนวทางบริหารปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
สูงมาก และ สูง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ท ำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
(Cost –Benefit) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงและผลที่
จะได้จากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเสี่ยง และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมา
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๖3 และกองทุนฯ จะดำเนินการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางด้วยกระบวนการควบคุมภายใน และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ
ความเสี่ยงสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีเป้าหมายที่จะลดระดับความเสี่ยง เพื่อให้ระดับ
ของความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือระดับความเสี่ยงลดลง ๑ ระดับ
รูปที่ 3 ภาพแนวโน้มระดับความเสี่ยงที่ลดลงของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563
ณ 1 ตุลาคม 2563

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)

โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง
5

1
1x5 (5)

โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)
2
3
4
2x5 (10)

3x5 (15)

4x5 (20)

S1 , F2

5
5x5 (25)

O1

4

1x4 (4)

2x4 (8)

3x4 (12)

4x4 (16)

5x4 (20)

3

1x3 (3)

2x3 (6)

3x3 (9)

4x3 (12)

5x3 (15)

C1
2

1x2 (2)

2x2 (4)

3x2 (6)

4x2 (8)

5x2 (10)

3x1 (3)

4x1 (4)

5x1 (5)

F1
1

1x1 (1)

2x1 (2)
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ณ 1 กันยายน 2564

ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)

โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง
5

1
1x5 (5)

โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)
2
3
4
2x5 (10)

3x5 (15)

4x5 (20)

5
5x5 (25)

O1
4

1x4 (4)

2x4 (8)

3x4 (12)

4x4 (16)

5x4 (20)

S1 , F2
C1
3

1x3 (3)

2x3 (6)

C1

3x3 (9)

4x3 (12)

5x3 (15)

2

1x2 (2)

2x2 (4)

3x2 (6)

4x2 (8)

5x2 (10)

1

1x1 (1)

2x1 (2)

3x1 (3)

4x1 (4)

5x1 (5)

F1
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ฉ

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
S1 การอนุ ม ั ติ โครงการล่ า ช้า ไม่ท ันต่อ ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลา
สถานการณ์

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
O1 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่ครบ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้
ทุกโครงการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
F1 การจัดทำบัญชีผิดพลาด
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

F2 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ไม่ เ ป็ น ไปตาม ไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนด
แผนการดำเนินงานประจำปี

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีองค์กร
แผนปฏิบัติการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
เกษตรกร ปี 2562 -2566
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 6.1 การใช้ จ ่ า ยเงิ น ตามแผนการใช้
การบริหารจัดการกองทุน
จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ
กลยุทธ์ที่ 1.2 กำกับดูแลโครงการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เกษตรกรและ
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3.3 การดำเนินงานตามแผนติดตาม
การบริหารจัดการกองทุน
และบริหารลูกหนี้ของกองทุนฯ โดยใช้ฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 1.3 เร่งรัดติดตามการชำระ ลูกหนี้ของกองทุนฯ
หนี้กองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับประสิทธิภาพ
การสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุน
หมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากต้น
สังกัด
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 6.1 การใช้ จ ่ า ยเงิ น ตามแผนการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ
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ฉ

ปัจจัยเสี่ยง

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีองค์กร
แผนปฏิบัติการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
เกษตรกร ปี 2562 -2566
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2563

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
C1 ข้ อ จำกั ด ด้ า นบุ ค ลากรไม่ ม ี ค วามรู้ บุคลากรปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านกฎหมายและ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการกองทุน
การดำเนินงานของกองทุนฯ
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน
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ตารางที่ 13 การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีบัญชี 2563
ความเสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม

S1 การอนุมัติโครงการล่าช้าไม่ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะ
ทันต่อสถานการณ์
ขอใช้เงินกองทุนรวมฯ ให้ส่งแผนงาน/
โครงการ เสนอคณะกรรมการบริหาร
ฯ เพื่อขอรับจัดสรรเงิน

วิธีจัดการ
กิจกรรม/แผนบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ยอมรับ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ

ลด/
ควบคุม

ต้นทุน
(Cost)
-

จัดส่งหนังสือเร่งรัดให้จดั ส่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการก่อนกำหนดเวลา
30 วัน

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิก
การดำเนินกิจกรรม
เนื ่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ของ
กองทุนฯ
ถ่ายโอน ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้
หน่ ว ยงานอื ่ น ดำเนิ น งาน
แทนได้
O1 การชำระหนี ้ ค ื น กองทุ น ฯ 1. มีคณะอนุกรรมการฯติดตามทวงถาม ยอมรับ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ
ยังไม่ครบทุกโครงการ
การชำระหนี้
2. มีกรอบแนวทางการติดตามการ
ชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร
3. มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือน
หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ที่ครบ

-

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
(Benefit)
-

ทางเลือกเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
-

สามารถดำเนิน
โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ทันต่อ
สถานการณ์
-

ลดความเสีย่ งโดย
การควบคุมภายใน
-

-

-

-

-

-

-

30
ความเสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

กิจกรรม/แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ต้นทุน
(Cost)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
(Benefit)

ทางเลือกเพื่อ
จัดการความเสี่ยง

กำหนดชำระ ให้ส่งคืนเงินและปิด
บัญชีโครงการ
4. จัดทำแผนติดตามและบริหาร
ลูกหนี้ของกองทุนฯ
ลด/
ควบคุม

F1 การจัดทำบัญชีผิดพลาด

มีการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน กรมการคต้าภายใน
และสตง. พร้อมรายงานผลทุกครั้ง

1. จัดทำมาตรการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน
2. มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม
เร่งรัดหนี้และตรวจเยี่ยม
โครงการ
หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิก
การดำเนินกิจกรรม
เนื ่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ของ
กองทุนฯ
ถ่ายโอน ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้
หน่ ว ยงานอื ่ น ดำเนิ น งาน
แทนได้
ยอมรับ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ
ลด/
ควบคุม

1. จั ด ทำแผนการติ ด ตาม
ลูกหนี้ของกองทุนฯ
2. จัดทำมาตรการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
หนี้สิน

ค่ าใช้ จ ่ ายในการลง ได้รับการชำระเงินคืน ลดความเสี ่ ย งโดย
พื ้ นที ่ ต ิ ดตามลู กหนี้ จ า ก ล ู ก ห น ี ้ ต า ม การควบคุมภายใน
ข
อ
ง เป้าหมายที่กำหนด
คณะอนุ ก รรมการ
จำนวน 1 ครั้ง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงบัญชีถูกต้อง

ลดความเสีย่ งโดย
การควบคุมภายใน
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F2 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม 1. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การจัดสรรเงิน ทราบมติการอนุมตั ิ
โครงการ
2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานให้เปิด
บัญชีโครงการและเบิกจ่ายเงินเมื่อ
คณะกรรมการบริหารฯ อนุมตั ิ
โครงการ

วิธีจัดการ
กิจกรรม/แผนบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิก
การดำเนินกิจกรรม
เนื ่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ของ
กองทุนฯ
ถ่ายโอน ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้
หน่ ว ยงานอื ่ น ดำเนิ น งาน
แทนได้
ยอมรับ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ

ลด/
ควบคุม

ต้นทุน
(Cost)
-

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
(Benefit)
-

ทางเลือกเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
-

-

-

-

-

-

-

1. มีหนังสือแจ้งให้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่ขอรับการ
จัดสรรเงิน ทราบมติการ
อนุมัติโครงการ
2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ให้ เ ปิ ด บั ญ ชี โ ครงการและ
เ บ ิ ก จ ่ า ย เ ง ิ น เ มื่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารฯ
อนุมัติโครงการ
หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิก
การดำเนินกิจกรรม

การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ลดความเสีย่ งโดย
ต า ม แ ผ น ก า ร การควบคุมภายใน
ดำเนิ น การประจำปี
และตัวชี้วัดที่กำหนด

-

-
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มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง
ถ่ายโอน

C1 ข้ อ จำกั ด ด้ า นบุ ค ลากรไม่ มี - ศึกษาหาความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย
ค วา ม ร ู ้ ด ้ า นกฎ ห มา ย แ ล ะ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ของกอทุนฯ อื่น เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้
ตอบข้อหารือและวินิจฉัยปัญหาทาง
กฎหมาย

ยอมรับ

ลด/
ควบคุม

กิจกรรม/แผนบริหาร
ความเสี่ยง
เนื ่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ของ
กองทุนฯ
ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้
หน่ ว ยงานอื ่ น ดำเนิ น งาน
แทนได้
ไม่มีการดำเนินการใด ๆ

ต้นทุน
(Cost)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
(Benefit)

ทางเลือกเพื่อ
จัดการความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

มีการจัดทำคู่มือกฎ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระเบียบ และกรอบนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหยุดหรือยกเลิก
การดำเนินกิจกรรม
เนื ่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ของ
กองทุนฯ
ถ่ายโอน ไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้
หน่ ว ยงานอื ่ น ดำเนิ น งาน
แทนได้

บุคลากรได้รับความรู้ ลดความเสี ่ ย งโดย
ด้ า นกฎ ระเบี ย บฯ การควบคุมภายใน
เพิ่มขึ้น
-

-

-

-
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1

2

3

ปัจจัยเสี่ยง

แผนการ
บริหารความเสี่ยง

S1 การอนุมัตโิ ครงการล่าช้าไม่ทนั ต่อ จัดทำหนังสือแจ้ง
สถานการณ์
หน่วยงานจัดทำ
โครงการเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ
เพื่อขอรับการ
จัดสรรเงิน
O1 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ ยังไม่ จั ด ทำแผนติ ด ตาม
ครบทุกโครงการ
และบริ ห ารลู ก หนี้
ของกองทุนฯ

F1 การจัดทำบัญชีผดิ พลาด

มีการปฏิบตั ิตาม
ข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการค้า
ภายใน และสตง.

ระดับความเสี่ยง
เป้าหมาย
ก่อนจัดทำแผน
ผลการดำเนินงาน
โอกาส x ผลกระทบ โอกาส x ผลกระทบ
3 x 5 = 15
2x4=8
การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนมี
สูง
ปานกลาง
ความรวดเร็วขึ้น สามารถอนุมตั ิ
โครงการได้ทันต่อสถานการณ์

5 x 5 = 25
สูงมาก

5 x 4 = 20
สูงมาก

2x2=4
ต่ำ

1x1=1
ต่ำมาก

คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ดำเนินการดังนี้
1. มีการดำเนินการตามแผนติดตาม
และบริหารลูกหนีข้ องกองทุนฯ
2. มีการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดหนี้
เชิงรุก และตรวจเยีย่ มโครงการ
1 ครั้ง วันที่ 18 – 20 ธ.ค. 62
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ
จำนวน 7 โครงการ
การลงบัญชีมีความถูกต้อง

ผลการบริหารความเสี่ยง
เทียบกับเป้าหมาย
ผลจากการมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงาน สามารถลดระดับ
ความเสีย่ งลง 1 ระดับ

ผลจากการจัดทำแผนติดตาม
ลูกหนี้ และลงพื้นที่ สามารถลด
ระดับความเสี่ยงลง 1 ระดับ
แต่ยังอยู่ในระดับสูงมากอยู่
เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีการชำระ
หนี้มาเป็นเวลานาน และมีหนี้
ค้างชำระเป็นจำนวนมาก

ผลจากการปฏิบตั ิตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมการค้าภายใน และ
สตง. สามารถลดระดับความ
เสี่ยงลง 1 ระดับ
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4

C1 ข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่มคี วามรู้
ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของกองทุนฯ

แผนการ
บริหารความเสี่ยง
มีการจัดทำคู่มือกฎ
ระเบียบ และกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

ระดับความเสี่ยง
เป้าหมาย
ก่อนจัดทำแผน
ผลการดำเนินงาน
โอกาส x ผลกระทบ โอกาส x ผลกระทบ
4 x 3 = 12
2x4=8
บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกฎ
สูง
ปานกลาง
ระเบียบ และกรอบนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มขึ้น

ผลการบริหารความเสี่ยง
เทียบกับเป้าหมาย
ผลจากการจัดทำคู่มือกฎ
ระเบียบ เพื่อให้บุคลากรได้
ศึกษาหาความรู้ สามารถลด
ระดับความเสี่ยงได้ 1 ระดับ

