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พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในพิธีเปิดการประชุมโภชนาการ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 1พฤศจิกายน 2526 ความตอนหนึ่งว่า
“...แม้ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่า เป็นอู่ข้าว อู่น้าของเอเชีย ก็ยังมีปัญหาของการขาดอาหาร ปัญหาทางสุขภาพ
อนามัย การเจ็ บป่ วยด้วยโรคต่างๆ ที่น่ าจะรักษาหรือป้องกันได้ โดยการปฏิ บัติให้ ถูกต้องในเรื่องอาหารการกิ น
ความสะอาด สุขลักษณะ สิ่งแวดล้อม เหล่านี เป็นต้น นอกจากนัน เด็กมีจ้านวนไม่น้อยมีสภาพการขาดอาหาร
เนื่ องจากพ่อแม่ ไม่ ทราบถึงวิธี การเลี ยงดู ที่เหมาะสม ปฏิบัติกันไปตามความเคยชิน หรือขนบธรรมเนียมที่ ได้ รั บ
การสั่งสอนมาชั่วลูกหลาน แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจว่า อาหารและโภชนาการเป็นรากฐานส้าคัญของสุขภาพอนามัย
ตังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา...”
ความเป็นมา
รั ฐ บาลทุกยุ คสมั ย ได้ ตระหนั กและให้ ความส าคั ญ ของการได้ รับสารอาหารที่มี คุ ณ ค่า มีป ระโยชน์
ตามหลั กโภชนาการ ตลอดจนมุ่งที่จ ะแก้ปั ญหาภาวะทุ พโภชนาการของเด็ ก เพื่อส่ งเสริมให้ เด็ ก ทุ ก คน
ได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก ในวั ย เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา จึ ง ก าหนดให้ มี ก ารจั ด โครงการอาหารกลางวั น
ในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้เริ่มดาเนินการครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งมีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ.2496 รัฐบาลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอาหารและโภชนาการแห่ ง ชาติ และแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด เลี้ ย งอาหารกลางวั น
ในโรงเรียน (เฉลิม บุญธรรมเจริญ :2527) ซึ่งในช่วง 20 ปีแรกนั้น โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ทาให้ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การหรือมูลนิ ธิต่างประเทศเข้ามา
สนับสนุนช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในปี พ.ศ.2520 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ด้านคุณภาพประชากรในการพัฒนาประเทศ เพราะพบว่า นักเรียนจานวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน
โดยได้รั บ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้อ งการของร่างกาย ทาให้ การเจริญเติบโต
ไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ รัฐ บาลจึงได้บรรจุแ ผนอาหารและโภชนาการ
ลงในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง ร่ ว มมื อ กั น ด าเนิ น การ และในปี พ.ศ. 2530 ชช ส านั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายให้โรงเรียนดาเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน
ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภายใต้คาขวัญ “ ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย ” ในระยะต่อมาโรงเรียนในสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดาเนินโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
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ในปีงบประมาณ 2534 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจาเป็นต้องมีการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง และ
ได้เร่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันให้รอดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการ
โดย
ตราพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535
ขึ้น
(ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 42 ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2535 : 50–58) มาตรา 4 ให้จัดตั้งกองทุน ขึ้น
กองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่นตามมาตรา 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ ายส าหรับ การสนับสนุนและช่วยเหลื อภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาและการประชาสั มพัน ธ์ปั ญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กตามที่คณะกรรมการเห็ นสมควร
โดยในปี พ.ศ.2536 การบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโดยกรรมการบริหารกองทุนได้กาหนด
ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น อาหารกลางวั น ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการและนั ก เรี ย นที่ ข าดแคลน
อาหารกลางวัน โดยให้ได้รับเงินอุดหนุน ปีการศึกษาละ 200 วันๆ ละ 5 บาทต่อคน ต่อมาในปีการศึกษา 2542
เพิ่มขึ้นเป็น วันละ 6 บาทต่อคน ทั้งนี้ กาหนดให้รับนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการทุกคนเข้าโครงการก่อน
หากมีส่วนที่เหลือจึงจัดให้นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันเข้าสมทบจนครบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ที่
จั ด ให้ แ ต่ ล ะปี (ส านั ก งานโครงการอาหารกลางวัน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร : 2542) นอกจากนี้ กองทุ น ฯ
ได้จัดทาโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันขึ้น เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน
ที่มีนักเรียนทุพโภชนาการหรื อขาดแคลนอาหาร หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่ างไกลให้สามารถผลิตวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ตามหลั ก โภชนาการได้ แ ละมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพี ย งในการจั ด อาหารกลางวัน
ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ต่ อ มาในปี ง บประมาณ 2544 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ถ่ า ยโอนงบประมาณค่ า อาหา รกลางวั น
ให้กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้น โครงการอาหารกลางวันจึงถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2544 และในปีงบประมาณ 2545 สานักงบประมาณได้กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีปิิบัติ
ในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐดาเนินการอยู่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางบประมาณที่ได้รับถ่ายโอนไปสมทบกับเงินจาก
กองทุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับมาดาเนินการอาหารกลางวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน
ที่จะได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้โรงเรียนดาเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กากับ ดูแล
ในปี พ.ศ.2551 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวันนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเป็นวันละ 10 บาทต่อคน ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ให้เพิ่มเป็นวันละ 13 บาท ต่อคน แต่อย่างไร
ก็ตามจากข้อมูล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 พบว่าเด็กกลุ่ มอายุ 6-19 ปี มีน้าหนัก
ต่ากว่าเกณฑ์อายุ ร้อยละ 23.37 ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 29.99 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีสภาวะนักเรียน
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าแม้งบประมาณด้านอาหารกลางวันจะได้รับจัดสรรเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่พอเพียง
ใน
สภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน จึงทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทุพโภชนาการของเด็กได้ทุกคน

3
ดังนั้นในปี พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวันนัก เรียน
ระดับประถมศึกษาเป็นวันละ 20 บาทต่อคน กองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอีกหน่วยงาน
ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเหล่ า นั้ น มี ภ าวะโภชนาการที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และมี สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ์ โดยการให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงานของโรงเรียน ได้แก่
1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน
3. โครงการช่วยเหลือนักเรียนห่างไกลพักนอน

การบริหารความเสี่ยง
1. หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ
ตามพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2545 “การบริห ารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้ น ตอนการปิิ บั ติ ง าน การลดภารกิ จ และยุ บเลิ ก หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ จาเป็ น การกระจายภารกิ จ และ
ทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปิิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี (พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ดี
พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งให้ คานึ งถึงความรับผิดชอบของผู้ ปิิบัติงาน การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปิิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (PublicAccountability)
ที่ มี ต่ อ ประชาชนและทรั พ ย์ สิ น ของประเทศ อั น จะน ามาซึ่ ง การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทาให้ภาครัฐในปัจจุบันจาเป็นต้องบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปิิบัติราชการประชาชน
สามารถตรวจสอบและประเมิน ผลการปิิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ ยงจึงมีส่ว นอย่างยิ่งในการ
ป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทาให้การ
บริ ห ารจั ดการภาครั ฐมีการตัดสิ นใจที่ดีขึ้นด้วย การบริห ารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน
(Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสาคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดาเนินการที่เ ป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization
- HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สาคัญในการเน้นความสาคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมที่องค์การได้วางไว้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ
“การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสาคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์
คุณภาพการให้บริการ การนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล มีการกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”
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ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปิิบัติราชการประจาปีที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการเน้นความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและ
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการ
ควรมีการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดาเนินกิจกรรมได้
สาเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ
ของไทยดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และประกาศให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ กาหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด ขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการที่สาคัญ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. นิยามการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการ
ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการ
จัดการที่มีอยู่ และการกาหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบ
ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กาหนด
การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
ทุกด้าน เช่น ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ /ปัจจัย และผลกระทบของ
ความเสี่ ย ง โดยประเมิ น จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง และผลกระทบของความเสี่ ย ง (ความรุ น แรง/
ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสี่ยงขององค์กร
ด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสาเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด
ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง
ลาดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ล ะ
ปัจจัยเสี่ยง มาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อนามาจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความ
เสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือ
การควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
ความเสี่ยงที่เ หลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลื ออยู่ภ ายหลั งจากที่ได้มีการจัดวางกิจ กรรม
ควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกาหนดระบบการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้เกิด
ความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้ นจะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของ
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน
การวางแผนและการดาเนินโครงการให้คานึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ
เหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์การมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
3.1 การระบุความเสี่ยง
3.2 การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3.3 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
3.4 การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
3.5 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
3.6 การสื่อสาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง

การทบทวนการบริหารความเสีย่ ง

การติดตามประเมินผล และ การ
รายงานผล

การสื่อสาร

การวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสีย่ ง

การประเมินผลการควบคุมและ
การจัดการความเสี่ยง
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3.1 การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค
ซึ่งอาจจะทาให้การดาเนิน งานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความ
คิ ด เห็ น ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ การสั ม ภาษณ์ และจากประสบการณ์ ข องผู้ ป ิิ บั ติ ง าน ความเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ
ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ปัจ จั ยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ ยงที่ส ามารถควบคุมได้โ ดยองค์กร เช่น วัฒ นธรรมองค์กร
นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปิิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น
- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น
นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท (SOFC) ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์
ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับ และ
โครงการไม่ได้น าไปสู่ การแก้ไขปั ญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียอย่างแท้จริง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปิิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปิิบัติตามกฎ
ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุ ม ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ รวมถึ ง การท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา การร่ า งสั ญ ญาที่ ไ ม่
ครอบคลุมการดาเนินงาน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนาแนวคิด
เรื่ องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
4. หลักความโปร่งใส (Transparency)
5. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
6. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
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7. หลักนิติธรรม (Rule of law)
8. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)
3.2 การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยง(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร
ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
3.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย
การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง
และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินงานผ่านมาแล้ว
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยโอกาสแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ
ผลกระทบดังนี้
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

ความถี่ในการที่จะเกิดเหตุการณ์

ความน่าจะเป็น

ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ใ น ก า ร เ กิ ด
เหตุการณ์

1
2
3
4
5

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

5 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

0-20%
มากกว่า 20%-40%
มากกว่า 40%-60%
มากกว่า 60%-80%
มากกว่า 80%-100%

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการ
พิ จ ารณาระดั บ ความรุ น แรงและมู ล ค่ า ความเสี ย หายจากความเสี่ ย งที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ซึ่ ง แบ่ ง ระดั บ ของ
ผลกระทบออกเป็ น 5 ระดั บ ได้ แ ก่ น้ อ ยมาก น้ อ ย ปานกลาง สู ง สู ง มาก โดยประเมิ น จากขอบเขตของ
ผลกระทบ ดังนี้
เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ( เป็นตัวเงิน )
ระดับ
1
2
3
4
5

ผลกระทบ
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

มูลค่าความเสียหาย
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
> 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท
> 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท
> 50 ล้านบาท – 100 ล้านบาท
> 100ล้านบาท
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ระดับ ผลกระทบ

ผลกระทบต่อ
ทรัพย์สิน
ไม่มีการสูญเสีย
สูญเสียเล็กน้อย

วัตถุประสงค์
น้อยมากหรือไม่มี
ค่อนข้างน้อย

1
2

น้อยมาก
น้อย

3
4
5

ปานกลาง สูญเสียปานกลาง
บางส่วน
สูง
สูญเสียค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก
สูงมาก
สูญเสียมาก
มาก

องค์กร
ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้ สานัก/กอง/ศู น ย์ /
กลุ่ม
ส่งผลกระทบระดับสานักกอง/ศูนย์/กลุ่ม
ส่งผลกระทบระดับกรม
ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความ
เสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทาการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่
เกิดขึ้นแล้วให้ทาการคานวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคานวณ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง
3.2.2 การจัดลาดับความสาคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน
ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง
(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง
สูง สูงมาก มาจัดลาดับความสาคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
แผนภูมิความเสี่ยง
ผลกระทบ

5
4
3
2
1
1
โอกาส

กรอบการกาหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

2

3

4

5
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จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม /การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการ
กาหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ระดับน้อยมาก

เขตสี (zone)
ฟ้า

มาตรการในปัจจุบัน
กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน /
มาตรการในการจัดการความ
เสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอ
แล้วให้ติดตามการดาเนิ น การ
เป็นระยะๆ

ระดับน้อย

เขียว

กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน /
มาตรการในการจัดการความ
เสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอ
แล้วให้ติดตามการดาเนิ น การ
เป็นระยะๆ

ระดับปานกลาง

เหลือง

ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และอาจเพิ่มเติม
ความเข้มข้นในการดาเนินการ
ตามกิจกรรม
ควบคุ ม ภายใน/มาตรการใน
ปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง
ระดับสูง

เขตสี (zone)
ส้ม

ระดับสูงมาก

แดง

มาตรการในปัจจุบัน
ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และอาจ
เพิ่ ม เติ ม ความเข้ ม ข้ น ในการ
ดาเนินการตาม
กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน /
มาตรการในปัจจุบัน
ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และอาจเพิ่มเติมความเข้ม ข้น
ในการดาเนินการตามกิจกรรม
ควบคุมภายใน/มาตรการใน
ปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม
ไม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี กิ จ ก ร ร ม
ควบคุ ม ภายใน /มาตรการ
จัดการความเสี่ย งเพิ่ม เติ ม อี ก
หรื อ อาจจะมี ไ ด้ ห ากไม่ ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร เ พิ่ ม เ ติ ม ห รื อ มี
แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ไม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี กิ จ ก ร ร ม
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ม า ต ร ก า ร
จัดการความเสี่ย งเพิ่ม เติ ม อี ก
หรือ
อาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากร
เพิ่ ม เติ ม หรื อ มี แ ผนงานอื่ น
รองรับอยู่แล้ว
ไม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี กิ จ ก ร ร ม
ควบคุมภายใน/
มาตรการจั ด การความเสี่ ย ง
เพิ่มเติมอีก หรือ
อาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากร
เพิ่มเติมหรือมี
แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
มาตรการเพิ่มเติม
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเ พิ่ ม เ ติ ม
กิจกรรมควบคุมภายใน/
มาตรการโดยหากมีข้อจากัดใน
ด้านทรัพยากรใน
การจั ด การความเสี่ ย ง ให้ มี
ความสาคัญในระดับรอง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเ พิ่ ม เ ติ ม
มาตรการ โดยหากมีข้อจากัด
ในด้านทรัพยากรในการจัดการ
ความเสี่ยง ให้มีความสาคัญใน
ระดั บ ที่ สู ง กว่ า และผู้ บ ริ ห าร
ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการ
ติ ด ตามการด า เนิ น การของ
กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น /
ม า ต ร ก า ร ดั ง ก ล่ า ว อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
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3.3 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การประเมินผลการควบคุม เป็นการดาเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยงแล้ว ให้นาความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผล
เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้
ต้องปรับปรุง ดังนี้
ยอมรับได้
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

3.3.2 การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส
ที่จะทาให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
(Risk Retention)

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง
อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัย
ภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Risk Avoidance)

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วย
การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

ถ่ายโอนความเสี่ยง
เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดาเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น
(Risk Transference) จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/
วินาศภัย
- ความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชานาญ
- ความเสี่ยงที่ต้องปิิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจากัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ
(Risk Control)
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและ
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน
- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและ
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ
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3.3.3 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนาผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานต่อไป
3.4 การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
3.4.1 การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดาเนินการตาม
แผน
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
3.4.2 การจัดทารายงานผล เป็นการรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน
ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการ
จัดการที่มีอยู่ และการกาหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้
1) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1)
2) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2)
3) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-3)
4) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-4)
3.5 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์
และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดาเนินการ
ในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ
ปรั บ เปลี่ ย นสภาพแวดล้อม วิธีการปิิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM-1 - RM-3 เพื่อใช้ในการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป
3.6 การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ย วข้องได้รับ ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของ
โครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทาการตัดสินใจได้ดี
ที่สุดภายใต้ข้อจากัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสาคัญยิ่ง

ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้กาหนดสาระสาคัญเพื่อเป็นทิศทางใน
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 และยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
เด็กไทย สุขภาพดี สมวัย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกภาคส่วน รับทราบปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและมีส่ว นร่ว ม
ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
3. ประสานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
4. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนและการ
บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกั ดได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างทั่วถึง และมีภาวะ
ทุพโภชนาการลดลง
2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีความตระหนักและให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
3. กองทุนและโรงเรียนประถมศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน
4. กองทุนฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
แนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่
เพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. ส่ งเสริ มการจั ดกิจ กรรมในโรงเรียนที่เชื่ อมโยงกั บการจัด กิจ กรรมอาหารกลางวันเพื่อส่ ง เสริ ม
โภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร
3. วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียน
4.ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายหลัก
1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสม
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
2. กองทุนสามารถสนับสนุนโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันได้ตามแผนที่กาหนด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์อายุลดลง
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุลดลง
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ
- นักเรียนในโครงการ
- ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ปกครองหรือผู้แทนคณะกรรมการโรงเรียน
4. ร้อยละของจานวนเงินที่โรงเรียนได้รับ การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เทียบกับวงเงินที่กาหนดไว้ตาม
แผนปิิบัติการปีบัญชี 2558
5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างสร้างสรรค์
แนวทางการดาเนินงาน
1. สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญของสารอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายและสุขภาพที่ดีของเด็ก ความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลการดาเนินงานของกองทุนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง
3. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของกองทุนฯ และผู้เกี่ยวข้อง
4. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ โรงเรียนหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
เป้าหมายหลัก
ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญ ให้การสนับสนุนและให้ ความร่ว มมือในการจัดอาหารที่มีคุณภาพให้
นักเรียน
ตัวชี้วัด
1. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการดาเนิน งานตามแผนพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์แ ละสื่ อ สารองค์ อ ย่ าง
สร้างสรรค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
แนวทางการดาเนินงาน
1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความครอบคลุมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงต่อความต้องการ
3. จัดหา พัฒนาบุคลากร และสร้างทีมงานสนับสนุนการปิิบัติงาน
4. ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
เป้าหมายหลัก
กองทุนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการบริหารผลตอบแทนจากเงินกองทุน
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติ
3. ระดับของความสาเร็จของการรายงานทางการเงิน
4. ระดับความสาเร็จของการบริหารพัฒนากองทุนหมุนเวียน
- บทบาทคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
ผลผลิต
1. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และ
ผลการดาเนินงานของกองทุนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในการ
จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ผลลัพธ์
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามีภาวะทุพโภชนาการลดลง

ส่วนที่ 3
การประเมินความเสี่ยง

ส่วนที่ 3
การประเมินความเสี่ยง
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ต้องปิิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทาแผนปิิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าจึงได้บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ารวมกับตัวชี้วัดนี้การ
บริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่ องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลั กการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่ว ยให้ การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการ
ปิิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาส
ที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มี
ความเสี่ยง ซึง่
ก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อ การดาเนินงาน
หรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย
เสี่ยงแล้วกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงโดยต้องคานึง ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่า ง
เหมาะสม
1. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปิิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้ปิิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปิิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
2. เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ตาม ยุทธศาสตร์และแผนปิิบัติราชการประจาปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุ ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
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วิธีดาเนินการ
1. ขออนุมัติดาเนินงานจัดทาแผน
2. แต่งตั้งคณะทางานประเมินความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
4. ดาเนินการ
5. ติดตามผลการดาเนินงานความเสี่ยง
6. การประเมินความเสี่ยง
7. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงพบว่า กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ จานวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
1. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่คลอบคลุม ไม่ต่อเนื่อง
3. กองทุนไม่สนับสนุน ส่งเสริมการทาวิจัย
4. การนิเทศ ติดตามไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. การแก้ไขปรับปรุงพรบ.กองทุนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ควบคุมความเสี่ยงโดยดาเนินการตาม
แผนปิิบัติการประจาปี 2558 ในการพัฒนางานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม
ศึกษา จากการศึกษาระบบควบคุมภายในประจาปี 2558 พบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญดังนี้
1. การแก้ไขปรับปรุงพรบ.กองทุนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 และระเบียบที่
เกี่ยวข้องล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสภาพปัญหาในปัจจุบัน ทาให้การบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาด้านงบประมาณขาดความคล่องตัว ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ควรปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน
2. การบริหารกองทุนยังไม่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารมีความซับซ้อน มีสายบังคับบัญชามาก
เกินไป ไม่สอดคล้องกับภารกิจกองทุน บุคลากรที่ปิิบัติงานในสานักงานมีปริมาณน้อย ทาให้การปิิบัติงานไม่
มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเร่งรัดจัดสรรงบประมาณ เบิกจ่ายเงิน และการรายงานผล ไม่เป็นไปตามปิิทินที่
กาหนด จึงควรจัดตั้งสานักงานกองทุนฯ โดยกาหนดโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจน จัดหาบุคลากร
ที่เพียงพอต่อการปิิบัติงาน จัดทาคู่มือการปิิบัติงาน
3. การวางระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดสรรงบประมาณ และติดตามภาวะ
ทุพโภชนาการ ยังขาดข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร เนื่องจากต้องอาศั ยข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกซึ่ง
จะต้องปรับปรุงโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดทาโปรแกรมที่จาเป็นและเอื้อต่อการวางแผนการบริหาร
จัดการกองทุนให้ครอบคลุมภารกิจ มีการปรับปรุงเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ปิิ ทิ น ที่ ก าหนด และสามารถรายงานผลให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด พร้ อ มมี ร ะบบติ ด ตาม
ประเมินผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์
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4. การประชาสัมพันธ์กองทุน ยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและ
นอกองค์กร เนื่องจากขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรมาดาเนินการพร้ อม
พัฒนาเว็ปไซด์
5. การจัดทาวิจัยโครงการพัฒนากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ยังขาดการวิจัยเพื่อพัฒนา
ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดาเนินการวิจัย เพื่อใช้ข้อมูล
ในการพัฒนา
6. การจัดทาคู่มือดาเนินงานเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นคู่มื อ
ดาเนินการให้ถูกต้อง อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาร่างคู่มือ ยังไม่ได้นาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และเผยแพร่ ซึ่งจะต้องจัดสรรงบประมาณดาเนินการต่อไป
7. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปิิบัติงานตามภารกิจ คณะกรรมการกองทุนยังไม่
ครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน
และรายงานผลการดาเนินการด้านที่ไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน
8. การบริหารความเสี่ยงกองทุน ยังไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของการบริห ารความเสี่ยง (SOFC)
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย พร้อมจัดทา Risk Profile ให้ครบถ้วน
9. การควบคุมภายในองค์กร ยังขาดการระบุช่องรับข้อร้องเรียน และสรุปเสนอผู้บริหารครบทุกไตร
มาส และทีมผู้บริหารจะต้องมีการสอบทานรายงานที่มิใช่ทางการเงินครบทั้ง 12 เดือน
10. การรายงานข้อมูล ทางการเงิน ในระบบข้อมูล เงินนอกงบประมาณ (CFO) ไม่เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด (รายงานทุกเดือน)
11. การบริหารโครงการ (ทรัพยากรบุคคล) ยังไม่ปิิบัติตามระบบคุณภาพการบริหารงานองค์กร
ได้แก่ ดาเนินการตามแผนปิิบัติการประจาปีได้ไม่ครบถ้วนทุกแผนงาน/โครงการ ไม่ได้จัดทาสรุปปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการตามแผน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงการดาเนินงาน และไม่ได้นาผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นรายไตรมาส
แผนภูมิการประเมินความเสี่ยง( Risk ProFile )
1. การแก้ไขปรับปรุงพรบ.กองทุนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเสี่ยงระดับสูง
ระดับความเสี่ ยงระดับสู ง
ผลกระทบของความเสี่ ยง
มีความเสี่ ยงสูงมาก

5
4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
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2. การบริหารกองทุนยังไม่มีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
ระดับความเสี่ ยงปานกลาง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

มีความเสี่ ยงสูงมาก

5
4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

2

3. การวางระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน มีความเสี่ยงระดับ สูงมาก
ระดับความเสี่ ยงสู งมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

มีความเสี่ ยงสูงมาก

5
4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

2

4. การประชาสัมพันธ์กองทุน มีความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
ระดับความเสี่ ยงปานกลาง
ผลกระทบของความเสี่ ยง
มีความเสี่ ยงสูงมาก

5
4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2
2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
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5. การจัดทาวิจัยโครงการพัฒนากองทุนฯ มีความเสี่ยงระดับ สูงมาก
ระดับความเสี่ ยงสู งมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
มีความเสี่ ยงสูงมาก

5
4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1
1

3

2

4

5

มีความเสี่ ยงต่า
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

2

6. การจัดทาคู่มือดาเนินงานเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความเสี่ยงระดับ ต่า
ระดับความเสี่ ยงต่า
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2
2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
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7. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปิิบัติงานตามภารกิจ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
ระดับความเสี่ ยงปานกลาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

2

8. การบริหารความเสี่ยงกองทุน

ระดับความเสี่ ยงปานกลาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2
2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
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9. การควบคุมภายในองค์กร
ระดับความเสี่ ยงต่า
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2

มีความเสี่ ยงต่า

1
1

3

2

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

2

10. การรายงานข้อมูลทางการเงิน
ระดับความเสี่ ยงปานกลาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

22
2

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
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11. การบริหารโครงการ
ระดับความเสี่ ยงต่า
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

3

2

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

2

สรุปความเสี่ยงระดับองค์กร มีความเสี่ยงระดับสูง
ระดับความเสี่ ยงระดับสู ง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
5

มีความเสี่ ยงสูงมาก

4

มีความเสี่ ยงสูง

3

มีความเสี่ ยงปานกลาง

2
1

มีความเสี่ ยงต่า
1

2
2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

ส่วนที่ 4
แผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 4
แผนการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความ
เสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

1. การแก้ไข
ปรับปรุงพรบ.กอง
ทุนฯ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหาร
กองทุนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ

สูง

3. การวางระบบ
สารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล
พื้นฐาน

ปานกลาง

สูงมาก

ปัจจัยเสี่ยง
ผลการพิจารณาของ
กรรมาธิการสภาผู้แทน

วิธีการ
จัดการความ
เสี่ยง
ยอมรับความ
เสี่ยง

รายละเอียดการจัดการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงาน ติดตามการ
พิจารณาของกรรมาธิการสภา
ผู้แทน
- จานวนบุคลากรยังไม่
การควบคุม/
1. การจัดหาบุคลากร
เพียงพอ - คณะบริหาร
ลดความ - การกาหนดปริมาณงานและ
กองทุนไม่เข้าประชุมด้วย
เสี่ยง
มาตรฐานตาแหน่ง
ตนเองมีผู้แทนมาประชุม ทา
- การพัฒนาบุคลากร
ให้ไม่ต่อเนื่อง
2. การประสานงานสร้างความ
เข้าใจ
- ไม่มีระบบข้อมูลที่มี
การควบคุม/ 1. ศึกษาองค์ประกอบข้อมูล
ประสิทธิภาพ
ลดความ
2. แต่งตัง้ คณะทางาน
- ไม่ที่น่าเชื่อถือ ไม่
เสี่ยง
วิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูล
ครอบคลุม
3. ประชุมปิิบัติออกแบบ
4. จัดจ้างทาโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูล
5. จัดเก็บข้อมูล
6. ประมวลผล
7. ประชาสัมพันธ์

ต้นทุน
(ล้าน)

ผลประโยชน์

ทางเลือกที่
เหมาะสม

-

ให้ผ่านการ
พิจารณา

การติดต่อ
ประสานงาน

3.226

การบริหารงาน
กองทุนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน

7.420

มีข้อมูลเป็นฐานใน
การแก้ปัญหาและ
พัฒนากองทุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
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ประเภทความ
เสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

5. การจัดทาวิจัย
โครงการพัฒนา
กองทุนเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวัน

สูงมาก

6. การจัดทาคู่มือ
ดาเนินงานเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
7. การติดตาม
ระบบการบริหาร
จัดการและผลการ
ปิิบัติงานตาม
ภารกิจ

ต่า

ปานกลาง

วิธีการ
ปัจจัยเสี่ยง
จัดการความ
เสี่ยง
ไม่มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนา การควบคุม/
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร ลดความ
กลางวัน
เสี่ยง

รายละเอียดการจัดการ

ต้นทุน
(ล้าน)

ผลประโยชน์

ทางเลือกที่
เหมาะสม

1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
กาหนดกรอบการวิจัย
2. เสนอคณะกรรมการ
กองทุนให้ความเห็นชอบ
กรอบการวิจัย
3. แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการวิจัย
4. รายงานผลการวิจัย
5. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
ยอมรับความ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เสี่ยง

9.593

-

มีคู่มือในการ
ดาเนินงาน

จัดจ้างพิมพ์คู่มือ

วิธีการการติดตามผลไม่ การควบคุม/ 1. กาหนดปิิทิน/ผู้รับผิดชอบ
หลากหลาย ทาให้ไม่
ลดความ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ครอบคลุมภารกิจขององค์กร
เสี่ยง
ติดตาม
ทั้ง 7 ด้าน
3. ดาเนินการกากับติดตาม
4. รายงานผลคณะ
กรรมการบริหาร
5. ประเมินผล

1.420

การดาเนินงาน
เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ

โครงการยกระดับ
ระบบการวางแผน
บริหารจัดการ
กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน

ยังไม่สามารถนาคู่มือให้
คณะกรรมการบริหารให้
ความเห็นชอบ

มีรูปแบบ ทิศทาง โครงการส่งเสริมการ
ในการพัฒนา
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กองทุน
การจัดกิจกรรม
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
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ประเภทความ
เสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

8. การบริหารความ
เสี่ยงกองทุน

ปานกลาง

9. การควบคุม
ภายในองค์กร

ต่า

วิธีการ
ปัจจัยเสี่ยง
จัดการความ
รายละเอียดการจัดการ
เสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงไม่ครบ การควบคุม/
1. ศึกษาเอกสาร คู่มือ
ตามวัตถุประสงค์ของการ
ลดความ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ( SOFC )
เสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง
ประเมินโอกาสและ
3. ระบุความเสี่ยง
ผลกระทบของแต่ละปัจจัย
4. วิเคราะห์และจัดลาดับ
พร้อมจัดทา Risk Profile
ความสาคัญ
ให้ครบถ้วน
5. การประเมินผลการควบคุม
และการจัดการความเสี่ยง
6. การติดตามและประเมินผล
7. การทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง
8. การสื่อสาร
ขาดการระบุช่องทางการ การควบคุม/ 1. จัดให้มีช่องทางในการรับ
ร้องเรียนและสรุปผลเสนอ
ลดความ
เรื่องร้องเรียน
ผู้บริหารครบทุกไตรมาส
เสี่ยง
- สรุปข้อร้องเรียน
- เสนอคณะกรรมการบริหารฯ
- กาหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา
2. กาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯและอนุ
กรรมการฯตามปิิทิน

ต้นทุน
(ล้าน)

ผลประโยชน์

ทางเลือกที่
เหมาะสม

1.420

การบริหารความ
เสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับ
ระบบการวางแผน
บริหารจัดการ
กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน

2.436

มีความเข้าใจการ โครงการสร้างความ
ดาเนินงานบริหาร เข้มแข็งการบริหาร
องค์กร
จัดการกองทุนเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
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ประเภทความ
เสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

10. การรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน

ปานกลาง

11. การบริหาร
โครงการ

ต่า

วิธีการ
ปัจจัยเสี่ยง
จัดการความ
รายละเอียดการจัดการ
เสี่ยง
ไม่รายงานทางการเงินตาม การควบคุม/ 1. สารวจข้อมูลทางการเงิน
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ลดความ 2. จัดทาแบบรายงานทางการ
กาหนด(ทุกเดือน)
เสี่ยง
เงินตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
3. รายงานกรมบัญชีกลาง
และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ
-ไม่ปิิบัติตามระบบคุณภาพ การควบคุม/ 1.จัดทาปิิทินการดาเนินงาน
การบริหารงานองค์กร
ลดความ
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- การดาเนินงานตาม
เสี่ยง
โครงการ
แผนปิิบัติการไม่ครบทุก
3. แต่งตั้งคณะทางานนา
โครงการ
กิจกรรม/โครงการสู่การ
- ไม่นาเสนอผลการ
ปิิบัติ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
4. นิเทศ กากับติดตาม
5. ประเมินและรายงานผล

ต้นทุน
(ล้าน)

ผลประโยชน์

ทางเลือกที่
เหมาะสม

-

นักเรียนได้รับ
โอกาสในการ
พัฒนาทุกด้าน

การจัดทารายงาน
ทางการเงินและผล
การดาเนินงาน
ตัวชี้วัด ตามปิิทินที่
กาหนด

-

ประสิทธิภาพใน
การใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการ
บริหาร

โครงการยกระดับ
ระบบการวางแผน
บริหารจัดการ
กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน
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ภาคผนวก

ประเภทความเสี่ยง
1. บุคลากรที่เกี่ยวมี
ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการ
ขับเคลื่อนกองทุน
เพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา

แบบติดตามการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
วิธีการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง
ทางเลือกที่เหมาะสม
ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การลด
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
1. ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ และ
ดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการดาเนินงาน
ผู้เกี่ยวข้องโครงการอาหาร
2. การศึกษาดูงานใน
กลั่นกรองการดาเนินงานก่อนเสนอ
กลางวันในโรงเรียน
ประเทศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประถมศึกษา ไม่ได้รับการ
3. การศึกษาดูงาน
2. ดาเนินการสารวจข้อมูล
พัฒนา
ต่างประเทศ
3. ดาเนินการสารวจข้อมูล

2. การวางระบบ กองทุนโครงการอาหารกลางวัน
ข้อมูลพื้นฐานกองทุน ในโรงเรียนประถมศึกษาจัดวาง
เพื่อโครงการอาหาร ระบบข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
กลางวันในโรงเรียน
กล่าวคือขาดระบบข้อมูล
ประถมศึกษา
สารสนเทศ ระบบข้อมูลการ
บริหารงบประมาณ แต่มีปัญหา
การดาเนินการไม่ครอบคลุม
และต่อเนื่อง

การลด

1. แต่งตั้งคณะทางาน
วิเคราะห์จัดทาฐานข้อมูล
2. ประชุมปิิบัติออกแบบ
จัดเก็บ ประมวลผล และ
แสดงผล
3. จัดเก็บข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์
4. จัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป

1.อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้ง
2.อยู่ระหว่างดาเนินการ
3.ยังไม่ดาเนินการ
4.ยังไม่ดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

3. การจัดทาวิจัยเพื่อ
การจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนา
พัฒนากองทุนเพื่อ
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
โครงการอาหาร
กลางวันขาดการส่งเสริม
กลางวัน
สนับสนุนทั้งบุคลากรส่วนกลาง
เขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน
4. การติดตาม นิเทศ กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
ประเมินผลการ
กลางวันในโรงเรียน
ดาเนินงานกองทุน
ประถมศึกษาขาดการนิเทศ
เพื่อโครงการอาหาร
ติดตาม ประเมินผลไม่
กลางวันในโรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ และต่อเนื่อง
ประถมศึกษา
ขาดการรายงานประจาปี
5. การปรับปรุงแก้ไข กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
พรบ.กองทุนเพื่อ
กลางวันในโรงเรียน
โครงการอาหาร
ประถมศึกษาไม่สามารถแก้ไข
กลางวันในโรงเรียน
พรบ.กองทุนเพื่อโครงการ
ประถมศึกษาและ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ระเบียบกองทุน
ประถมศึกษาและระเบียบ
กองทุนที่ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานกองทุน

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
การลด

การลด

การลด

ทางเลือกที่เหมาะสม

ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม

1. จัดทาแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
2. วิจัยภาวะโภชนาการและ
ระบบสุขาภิบาล
3. วิจัยรูปแบบการจัด
กิจกรรมอาหารกลางวัน
1. สร้างเครื่องมือ
2. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
3. นิเทศ 4 ภูมิภาค
4. พัฒนาระบบติดตาม
5. รายงานประจาปี
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ ยกร่างแก้ไข
พ.ร.บ.
2. ยกร่างพรบ.ปี 57 และ
ระเบียบ
3. นาเสนอตามขั้นตอนสู่
การแก้ไข

1. ดาเนินการในแผนปิิบัติการ
2. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน

1. ดาเนินการสร้างและปรับปรุง
เครื่องมือ
2. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
4. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
5. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
1. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. จัดทาร่างพรบ.และระเบียบ
3. อยู่ระหว่างดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ประเภทความเสี่ยง

แบบติดตามการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
วิธีการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง
ทางเลือกที่เหมาะสม
ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การลด
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
1. ดาเนินการแล้ว
คณะอนุกรรมการ และ
2. การศึกษาดูงานใน
2. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
ผู้เกี่ยวข้องโครงการอาหาร
ประเทศ
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
กลางวันในโรงเรียน
3. การศึกษาดูงาน
ประถมศึกษา ไม่ได้รับการ
ต่างประเทศ
พัฒนา

1. บุคลากรที่เกี่ยวมี
ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการ
ขับเคลื่อนกองทุน
เพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
2. การวางระบบ กองทุนโครงการอาหารกลางวัน
ข้อมูลพื้นฐานกองทุน ในโรงเรียนประถมศึกษาจัดวาง
เพื่อโครงการอาหาร ระบบข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
กลางวันในโรงเรียน
กล่าวคือขาดระบบข้อมูล
ประถมศึกษา
สารสนเทศ ระบบข้อมูลการ
บริหารงบประมาณ แต่มีปัญหา
การดาเนินการไม่ครอบคลุม
และต่อเนื่อง

การลด

1. แต่งตั้งคณะทางาน
วิเคราะห์จัดทาฐานข้อมูล
2. ประชุมปิิบัติออกแบบ
จัดเก็บ ประมวลผล และ
แสดงผล
3. จัดเก็บข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์
4. จัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป

1. ดาเนินการแล้ว
2. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
4. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
คณะกรรมการอนุบริหารให้
สารวจข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

3. การจัดทาวิจัยเพื่อ
การจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนา
พัฒนากองทุนเพื่อ
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
โครงการอาหาร
กลางวันขาดการส่งเสริม
กลางวัน
สนับสนุนทั้งบุคลากรส่วนกลาง
เขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน
4. การติดตาม นิเทศ กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
ประเมินผลการ
กลางวันในโรงเรียน
ดาเนินงานกองทุน
ประถมศึกษาขาดการนิเทศ
เพื่อโครงการอาหาร
ติดตาม ประเมินผลไม่
กลางวันในโรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ และต่อเนื่อง
ประถมศึกษา
ขาดการรายงานประจาปี
5. การปรับปรุงแก้ไข
พรบ.กองทุนเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาและ
ระเบียบกองทุน

กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่สามารถแก้ไข
พรบ.กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาและระเบียบ
กองทุนที่ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานกองทุน

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
การลด

การลด

การลด

ทางเลือกที่เหมาะสม

ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม

1. จัดทาแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
2. วิจัยภาวะโภชนาการและ
ระบบสุขาภิบาล
3. วิจัยรูปแบบการจัด
กิจกรรมอาหารกลางวัน
1. สร้างเครื่องมือ
2. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
3. นิเทศ 4 ภูมิภาค
4. พัฒนาระบบติดตาม
5. รายงานประจาปี

1. ดาเนินการในแผนปิิบัติการ
2. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ ยกร่างแก้ไข
พ.ร.บ.
2. ยกร่างพรบ.ปี 57 และ
ระเบียบ
3. นาเสนอตามขั้นตอนสู่
การแก้ไข

1. ดาเนินการแล้ว
2. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
3. นิเทศ 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 14
ร.ร. ภาคกลาง 16 ร.ร. ภาคอีสาน
12 ร.ร.ภาคใต้ 24 ร.ร.
4. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
5. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
1. ดาเนินการแล้ว
2. ดาเนินการแล้ว
3. จัดประชาพิจารณ์ 4 ภูมิภาค

ปัญหา/อุปสรรค

ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ สับสน
ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
โครงการอาหารกลางวัน กับ
โครงการที่จัดสรรโดยกองทุน

แบบติดตามการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประเภทความเสี่ยง
1. บุคลากรที่เกี่ยวมี
ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการ
ขับเคลื่อนกองทุน
เพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
2. การวางระบบ
ข้อมูลพื้นฐานกองทุน
เพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา

วิธีการจัดการ
ทางเลือกที่เหมาะสม
ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การลด
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
1. ดาเนินการแล้ว
คณะอนุกรรมการ และ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
2. ดาเนินการศึกษาดูงาน 4 ภูมิภาค
ผู้เกี่ยวข้องโครงการอาหาร
2. การศึกษาดูงานใน
ได้แก่ ภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลภูกาม
กลางวันในโรงเรียน
ประเทศ
ยาว จังหวัดพะเยาว์ ภาคใต้ โรงเรียน
ประถมศึกษา ไม่ได้รับการ
3. การศึกษาดูงาน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัด
พัฒนา
ต่างประเทศ
สุราษิร์ ภาคอีสาน โรงเรียนบ้านทุ่ง
จังหวัดขอนแก่น ภาคกลาง โรงเรียนวัด
บางปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
กองทุนโครงการอาหารกลางวัน
การลด
1. แต่งตั้งคณะทางาน
1. ดาเนินการแล้ว
ในโรงเรียนประถมศึกษาจัดวาง
วิเคราะห์จัดทาฐานข้อมูล
2. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
ระบบข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
2. ประชุมปิิบัติออกแบบ
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
กล่าวคือขาดระบบข้อมูล
จัดเก็บ ประมวลผล และ
4. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
สารสนเทศ ระบบข้อมูลการ
แสดงผล
บริหารงบประมาณ แต่มีปัญหา
3. จัดเก็บข้อมูลระบบ
การดาเนินการไม่ครอบคลุม
คอมพิวเตอร์
และต่อเนื่อง
4. จัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป
ปัจจัยเสี่ยง

ปัญหา/อุปสรรค

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

4. การติดตาม นิเทศ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุน
เพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
5. การปรับปรุงแก้ไข
พรบ.กองทุนเพื่อ
โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาและ
ระเบียบกองทุน

กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาขาดการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และต่อเนื่อง
ขาดการรายงานประจาปี
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่สามารถแก้ไข
พรบ.กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาและระเบียบ
กองทุนที่ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานกองทุน

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
การลด

การลด

ทางเลือกที่เหมาะสม

ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม

1. สร้างเครื่องมือ
2. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
3. นิเทศ 4 ภูมิภาค
4. พัฒนาระบบติดตาม
5. รายงานประจาปี
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ ยกร่างแก้ไข
พ.ร.บ.
2. ยกร่างพรบ.ปี 57 และ
ระเบียบ
3. นาเสนอตามขั้นตอนสู่
การแก้ไข

1. ดาเนินการแล้ว
2. ดาเนินการแล้ว
3. ดาเนินการแล้ว
4. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
5. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
1. ดาเนินการแล้ว
2. ดาเนินการแล้ว
3. คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุง
ร่างจากผลการประชาพิจารณ์ เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน

ปัญหา/อุปสรรค

แบบติดตามการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วิธีการจัดการ
ประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ทางเลือกที่เหมาะสม
ความเสี่ยง
1. บุคลากรที่เกี่ยวมี
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การลด
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ความรู้ความสามารถ คณะอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนต้นแบบ
ประสบการณ์ในการ
โครงการอาหารกลางวันใน
2. การศึกษาดูงานในประเทศ
ขับเคลื่อนกองทุนเพื่อ โรงเรียนประถมศึกษา ไม่ได้รับ
3. การศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการอาหารกลางวัน
การพัฒนา
ในโรงเรียนประถมศึกษา
2. การวางระบบข้อมูล กองทุนโครงการอาหารกลางวัน
การลด
1. แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์จัดทา
พื้นฐานกองทุนเพื่อ
ในโรงเรียนประถมศึกษาจัดวาง
ฐานข้อมูล
โครงการอาหารกลางวัน
ระบบข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
2. ประชุมปิิบัติออกแบบ จัดเก็บ
ในโรงเรียนประถมศึกษา
กล่าวคือขาดระบบข้อมูล
ประมวลผล และแสดงผล
สารสนเทศ ระบบข้อมูลการ
3. จัดเก็บข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
บริหารงบประมาณ แต่มีปัญหา
4. จัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป
การดาเนินการไม่ครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง
3. การจัดทาวิจัยเพื่อ การจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนากองทุน
การลด
1. จัดทาแผนงานโครงการพัฒนา
พัฒนากองทุนเพื่อ
เพื่อโครงการอาหารกลางวันขาด
บุคลากรด้านการวิจัย
โครงการอาหารกลางวัน การส่งเสริม สนับสนุนทั้งบุคลากร
2. วิจัยภาวะโภชนาการและระบบสุขา
ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา
ฯ
และโรงเรียน
3. วิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมอาหาร
กลางวัน

ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม
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1. ดาเนินการแล้ว
2. ดาเนินการแล้ว
3. อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน

มาตรการประหยัดและ
นโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูง

1. ดาเนินการแล้ว
2. ไม่ได้ดาเนินงาน
3. ไม่ได้ดาเนินงาน
4. ไม่ได้ดาเนินงาน

1. ความล่าช้ากองทุนฯ
บริหารจัดการข้อมูล
โดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศของ
หน่วยงานสพฐ.
2. งบประมาณไม่
เพียงพอ

1. ดาเนินการในแผนปิิบัติการ
2. ไม่ได้ดาเนินงาน
3. ไม่ได้ดาเนินงาน

กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการแล้วแต่
ดาเนินการไม่ทันต่อ
เวลา

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

4. การติดตาม นิเทศ
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
ประเมินผลการ
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ดาเนินงานกองทุนเพื่อ
ขาดการนิเทศ ติดตาม
โครงการอาหารกลางวัน ประเมินผลไม่ครอบคลุมพื้นที่
ในโรงเรียนประถมศึกษา และต่อเนื่อง ขาดการรายงาน
ประจาปี
5. การปรับปรุงแก้ไขพร
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
บ.กองทุนเพื่อโครงการ กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
อาหารกลางวันใน
ไม่สามารถแก้ไขพรบ.กองทุนเพื่อ
โรงเรียนประถมศึกษา
โครงการอาหารกลางวันใน
และระเบียบกองทุน
โรงเรียนประถมศึกษาและ
ระเบียบกองทุนที่ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานกองทุน

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
การลด

การลด

ทางเลือกที่เหมาะสม

ผลการดาเนินงานรายกิจกรรม

1. สร้างเครื่องมือ
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3. นิเทศ 4 ภูมิภาค
4. พัฒนาระบบติดตาม
5. รายงานประจาปี

1. ดาเนินการแล้ว
2. ดาเนินการแล้ว
3. ดาเนินการแล้ว
4. ดาเนินการแล้ว
5. อยู่ในระหว่างการดาเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ยก
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.
2. ยกร่างพรบ.ปี 57 และระเบียบ
3. นาเสนอตามขั้นตอนสู่การแก้ไข

1. ดาเนินการแล้ว
2. ดาเนินการแล้ว
3. เสนอร่างพรบ.และระเบียบ
แก้ไขต่อคณะกรรมารบริหาร
กองทุน
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ประเภทความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
การพิจารณาของกรรมาธิการสภาผู้แทน

4

4

ระดับ
ความเสี่ยง
สูง

จานวนบุคลากรยังไม่เพียงพอ คณะบริหาร
กองทุนไม่เข้าประชุมด้วยตนเองมีผู้มาแทนไม่
ต่อเนื่อง
ไม่มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ที่น่าเชื่อถือ
ไม่ครอบคลุม

3

3

ปานกลาง

5

5

สูงมาก

ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมองค์กร
วิธีการไม่หลากหลาย ขาดบุคลากร
5. การจัดทาวิจัย
ไม่มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนากองทุนเพื่อโครงการ
โครงการพัฒนากองทุน
อาหารกลางวัน
เพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน
6. การจัดทาคู่มือ
ยังไม่นาคู่มือให้คณะกรรมการบริหารให้ความ
ดาเนินงานเพื่อโครงการ
เห็นชอบ
อาหารกลางวันใน
โรงเรียน
7. การติดตามระบบการ วิธีการการติดตามผลไม่หลากหลาย ทาให้ไม่
บริหารจัดการและผล
ครอบคลุมภารกิจขององค์กรทั้ง 7 ด้าน
การปิิบัติงานตาม
ภารกิจ
8. การบริหารความเสี่ยง
การประเมินยังไม่ครบตามวัตถุประสงค์ใน
กองทุน
(SOFC ) และจัดทา( Risk ProFile )
9. การควบคุมภายใน
ขาดช่องทางการร้องเรียน
องค์กร
10. การรายงานข้อมูล
ไม่รายงานการระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ทางการเงิน
กาหนด(ทุกเดือน)
11. การบริหารโครงการ ไม่ปิิบัติตามระบบคุณภาพการบริหารงาน
องค์กร
รวม
เฉลี่ย

3

3

ปานกลาง

5

5

สูงมาก

2

2

ต่า

3

3

ปานกลาง

3

3

ปานกลาง

2

2

ต่า

3

3

ปานกลาง

2

2

ต่า

35
4

35
4

สูง

1. การแก้ไขปรับปรุงพร
บ.กองทุนฯ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารกองทุนยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
3. การวางระบบ
สารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐาน
4. การประชาสัมพันธ์
กองทุน

โอกาส ผลกระทบ

