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ค าน า 

“การบริหารความเสี่ยง” เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่ ง 
ของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงถูกน ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน  
แล้วจึงพิจารณาหาแนวทางป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
เพ่ิมโอกาสและความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนของผลการด าเนินงานโดยรวม 
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖4 และคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบนโยบาย 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน าไปสู่การบรรลุผลตามแผน 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี 2564 นี้
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ส าเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยให้มีการจัดการความเสี่ยง
และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การบริหารความเสี่ยงจึงถูกน ามาช่วยในการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น  
การวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า อีกทั้งป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่องค์กร 

การด าเนินภารกิจงานต่างๆ ของทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ต้องเผชิญกับสภาวะความไม่
แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบแบบแผน โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง
ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความความเสี่ยงจากโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงนั้นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แล้วจึงก าหนดมาตรการในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดนโยบาย 
แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อมประจ าปีบัญชี ๒๕๖2 ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยยึดตามกรอบโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management–Integrated Framework) 
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ 
(COSO ERM) ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า  “การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่ก าหนดขึ้น  และน าไปใช้โดย
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคคลากรอ่ืนๆ ขององค์กร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดใน
องค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้” 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมต้องให้
ความส าคัญและถือปฏิบัติ เพ่ือท าให้การด าเนินงานภารกิจต่างๆ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ 

1.2 ค าจ ากัดความและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Uncertainty) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใดๆ ที่

อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็น
สาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) 
หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ า และ
ความเสี่ยงต่ ามาก 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง 
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงต้องมีการมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกัน ในการ
ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการ รวมถึงความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) คือ กระบวนการ
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร เพ่ือลด
สาเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิง่แวดลอ้ม 

๒.1 หลักการบริหารความเสี่ยง 
Enterprise Risk Management-Integrated Framework ซึ่งจัดท าโดย The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรน าไปใช้
เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง โดยมีหลักการส าคัญคือการใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งพัฒนามาจากกรอบการควบคุมภายใน โดยเพ่ิมแนวคิด หลักการ 
และองค์ประกอบส าคัญ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงส าหรับการบริหารงาน  
ในปัจจุบัน ในการเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับการก ากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง  
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล 

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบส าคัญ 
แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ ๑ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
                                            ทีม่า : https://www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx 

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นองค์ประกอบที่จะต้องมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงาน และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร 
หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ และทราบขอบเขต
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การด าเนินงานในแต่ละระดับ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

  (1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร 
ตามแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติราชการ 

  (2) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับแต่ละกิจกรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

  (1) ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  (2) น าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุมาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  (3) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับใด 

  (4) จัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และต่ ามาก  

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดแนวทางการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยง/ก าจัด
ความเสี่ยง และการกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง 

๖) กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการใน
การจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่
หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
รวมถึงระบุหน่วยงาน/บุคลากรผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย 

๗) การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการเก็บ
รวบรวม การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน การประชุมชี้แจง 
เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยง 

๘) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงถูกน าไปใช้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และท าให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไปได้ ซึ่งต้องมีการรายงานผลต่อผู้บริหารตามก าหนดเวลา 
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 หากองค์กรใดมีการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบทั้ง 8 นี้ครบถ้วน ก็สามารถที่จะป้องกัน
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ และสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในวิสัยที่
สามารถควบคุมได ้

๒.2 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้น ากรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มาใช้ในการ

บริหารความเสี่ยง โดยการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย รวมถึงมีการก าหนด
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 2 ดังนี้ 

1) วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการก ากับการบริหาร
ความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับกอง/กลุ่มงาน ร่วมเป็นคณะท างาน 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ ค้นหาและระบุ
ความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว 

4) ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้
ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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๒.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยในการประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงของ
องค์กร และท าให้เกิดความมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรที่ก าลังท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอยู่นั้น มีการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญของโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คือการที่
คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกัน 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3 ประกอบด้วย 

๑) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ
บริหารความเสี่ยง 

๒) ผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม และก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๓) คณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 (๒) น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ต่อเลขาธิการส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (๓) ประสานการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๔) ผู้บริหารระดับกอง/กลุ่มงาน ท าหน้าทีใ่นการน าวิสัยทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติ ศึกษาการบริหารความเสี่ยง ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในกอง/ 
กลุ่มงาน รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

๕) เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ศึกษาคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหาร
ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ ๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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๒.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  นโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑) ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
แบบทั่ ว ทั้ ง อ ง ค์ ก ร  COSO : ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission : Enterprise Risk Management) 

๒) ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 
๓) ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน และจัดท ารายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 
๔) ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
๕) ให้มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม 
ขององค์กร 

๒.5 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
๑) เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) เพ่ือให้กองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนด 

ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๓) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในฐานะผู้จัดการกองทุน) 
๔) เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และ

เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

๒.6 เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง  
 1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมได ้
 2) จัดให้มีระบบการบริหารที่ดี มีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน 

๒.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนด 

กลยุทธ์ การติดตามควบคุม การวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 
ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ท าให้บุคลากร
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักของกองทุน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน 
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3) ช่วยให้การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการบริหารความเสี่ยง
ท าให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.8 ปัจจัยส าคัญในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จ 
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ มี ๘ ประการ  

แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุน 
ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญและคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหาร
ความเสี่ยงอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

2) ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงที่ตรงกัน การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและ 
การบริหารความเสี่ยงที่ตรงกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ 
เพ่ือใช้ในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรจะประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง 
ทั้งองค์กร และต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ 
ต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับ และต้องให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และผลที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธี
ปฏิบัติมีความส าคัญ เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร 
การชี้แจงท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ และน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

รูปที่ 4 ปัจจัยส าคัญในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จ 
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6) การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความ
สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

7) การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร 
ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  
ในการจัดการความเสี่ยง 
 8) การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ การติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

(1) การรายงาน และสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(2) ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
(3) บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
(4) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

(เมธา สุวรรณสาร. (๒๕๕๒). แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร. สืบค้นเมื่อ  
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จาก https://itgthailand.wordpress.com/tag) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itgthailand.wordpress.com/2009/04/30/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%25b-14/
https://itgthailand.wordpress.com/tag
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ส่วนที่ ๓ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 การทบทวนการด าเนินงาน (Establishing the Context) 
การทบทวนการด าเนินงาน เป็นการทบทวนทิศทางและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal 

Environment) ภารกิจ กิจกรรมการด าเนินงานที่ผ่านมา  ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย 
(Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อีกทั้งการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่สามารถบริหารจัดการได้ มีระดับความเสี่ยงลดลง หรือ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงใดที่ยังมีอยู่จากการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 1 ในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ต้องน าความเสี่ยงนั้นมาจัดการบริหารความเสี่ยงด้วย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี้การพิจารณาความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากการประเมินผลการควบคุมภายในจะต้องด าเนินการ

ควบคู่ไปด้วย โดยพิจารณาภารกิจการด าเนินงานของกลุ่มงานว่ามีความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน จากนั้นจึงพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ของการด าเนินงานนั้นและประเมินว่า
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 ในกรณีที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ภายหลังจากการควบคุมภายใน ต้องน าความเสี่ยง
นั้นมาจัดการบริหารความเสี่ยงด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
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วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือทบทวนการด าเนินงาน ทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
๒) เพ่ือทบทวนนโยบายและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ข้อมูลที่ต้องใช้ 
๑) แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีปัจจุบัน 

 ๒) แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) 
 ๓) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีปัจจุบัน 
 ๔) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
วิธีการด าเนินงาน 

๑) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และพิจารณาว่าความ
เสี่ยงใดท่ีสามารถบริหารจัดการได้ โดยมีระดับความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และความเสี่ยง
ใดที่ยังมีอยู่ภายหลังจากการด าเนินงาน 

2) พิจารณาความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากการประเมินผลการควบคุมภายใน 
3) รวบรวมแนวคิดและความคาดหวังของผู้บริหาร เพ่ือประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 
4) พิจาณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี 

 5) พิจารณากรอบการด าเนินงาน กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

 6) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบริหารความเสี่ยง 
ผลที่ได้รับ 

๑) ผลการทบทวนทิศทางและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 ๒) แนวทางในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 
 3) เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

 
 
 

ตารางที ่2 การประเมินผลการควบคุมภายใน 
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3.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงาน และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่
ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล  

กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
๑) เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) เพ่ือให้กองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนด 

ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๓) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในฐานะผู้จัดการกองทุน) 
๔) เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนสิ่งแวดล้อม และ

เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

3.3 การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุประเด็นความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การระบุหรือบ่งชี้ความเสี่ยง ก าหนดให้แยกเป็น 4 ด้าน 
แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 5 ได้แก่ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุและรายละเอียดประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
รูปที่ 5 ประเภทของความเสี่ยง 
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การค้นหาและระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 ทั้งนี้ ต้องพิจารณา
ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงนั้น โดย 

 (1) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นความเสี่ยง
ที่องค์กรจะต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ 
กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น 

 (2) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่
เหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบทางลบให้มากที่สุด เช่น 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม พฤติกรรมผู้บริโภค 
กฎหมาย สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อด าเนินการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงเป็นขั้นตอนของการพิจารณา

ประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยน าความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่จากการด าเนินงานที่
ผ่านมา และความเสี่ยงที่มีอยู่ภายหลังจากการควบคุมภายในมาพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ที่แสดงในตารางที่ 4  
ซึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมนั้นมีหลักในการพิจารณา กล่าวคือ หากมีมุมมองใดที่มีระดับ 
การควบคุมต่ ากว่า 3 จะถือว่าประสิทธิผลการควบคุมนั้นไม่เพียงพอ จะต้องน าความเสี่ยงนั้น (Residual Risk) 
มาจัดการบริหารความเสี่ยงด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 การระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
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อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าในการระบุประเด็นความเสี่ยงจะต้องมีการพิจารณาถึง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 6 และตารางท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 เกณฑก์ารพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

รูปที่ 6 การพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงาน 
2) เพ่ือพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง 

ข้อมูลที่ต้องใช้ 
1) แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่ระบุโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินงานในปีต่อไป 
2) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี ๒๕๖4 
3) ข้อมูลความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง 3 ปี 
4) เกณฑก์ารพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

วิธีการด าเนินงาน 
๑) พิจารณาแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4) แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่จะด าเนินงานในปีต่อไป 
2) พิจารณาตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

ประจ าปบีัญชี ๒๕๖4 
3) ระบุประเด็นความเสี่ยง โดยแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก ซึ่งควรระบุความเสี่ยงให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 

ตารางที่ 5 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน 
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4) น าปัจจัยเสี่ยงที่ค้นหาใหม่ ความเสี่ยงที่มีอยู่จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และความ
เสี่ยงที่มีอยู่ภายหลังจากการควบคุมภายใน มาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงใดที่มี
ระดับการควบคุมต่ ากว่า 3 ถือว่าประสิทธิผลการควบคุมยังไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องมีมาตรการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเพ่ิมเติม 

ผลที่ได้รับ 
๑) ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงาน 
2) ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเก่ียวข้อง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงข้างต้น 
3) ปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง เป็นการใช้เครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าปัจจัยเสี่ยงที่

ระบุไว้ข้างต้นมี โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่ง 
ผลกระทบ (Impact) ต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด กล่าวคือ เป็นการประเมินระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิด
ความเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น โดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

โอกาส (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง พิจารณาได้จาก
สถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต โดยจัดระดับโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ เป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ 
ตามล าดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด 
ค าอธิบาย  

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ทีเ่กิดขึ้น) 

๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มากกว่า ๘๐ % หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน 

๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ ๖๑ – ๘๐ % หรือ ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง ๔๑ - ๖๐ % หรือ ๖ - ๑๒ เดือน/ครั้ง 

๒ ต่ า อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง ๒๑ – ๔๐ % หรือ ๑ ปี/ครั้ง 

๑ ต่ ามาก มีโอกาสเกดิในกรณียกเว้น น้อยกว่า -๒๐ % หรือ มากกว่า ๕ ปี/ครั้ง 

 
 
ผลกระทบ (Impact) คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง พิจารณาได้จากความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยจัดระดับความรุนแรง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามล าดับ ซึ่งการก าหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณา
ถึงความเสียหาย อาจแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร 
เป็นต้น แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7 

 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 
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ระดับ  ผลกระทบ  ค าอธิบาย  

๕ สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน 

๔ สูง ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นท่ีปฏิบัตงิานร่วมกัน 

๓ ปานกลาง 
ส่งผลกระทบถึงส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย) 

๒ ต่ า ส่งผลกระทบเฉพาะกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑ ต่ ามาก ส่งผลกระทบเฉพาะหน่วยงานตนเอง/ กลุ่มงานของตนเอง 

 

อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงที่ดีจะต้องมีการพิจารณาจากฐานข้อมูลในอดีต มาใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสและผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ จากนั้นจึงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระหว่างโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น  
ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับใด ซึ่งการจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แล้วจึงน ามาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดมี
ความส าคัญและควรเร่งจัดการก่อน รายละเอียดดังตารางที่ 8 และ ตารางที่ 9 

 
 

 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาสxผลกระทบ)  
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20 - 25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสีย่งให้ลดลง  
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูง 15 - 16 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได ้

ปานกลาง 5 - 12 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคมุโดยกระบวนการควบคุม
ภายใน 

ต่ า 3 - 4 อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1 - 2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) = ค่าระดับของโอกาส x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 

ตารางที่ 8 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
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๑) เพ่ือประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของปัจจัยเสี่ยง 
2) เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
3) เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
4) เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายของความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ข้อมูลที่ต้องใช้ 
1) ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
2) ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงนั้น 

วิธีการด าเนินงาน 
 1) ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 

ผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลในอดีต เช่น ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่มีต่อ
เป้าหมายขององค์กรเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น หรือความถ่ีของการเกิดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมา 

2) ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ 
3) ค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและผลกระทบ เพ่ือหาระดับของความเสี่ยง 

 4) จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 5) ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับ

ได้ (Risk Tolerance) 
ผลที่ได้รับ 

๑) ความเสี่ยงที่ถูกจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
2) แผนภูมิความเสี่ยง 

 
 

 
 

ผล
กร

ะท
บ 

๕  ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔  ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓  ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒  ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

   โอกาสที่จะเกิด 

ตารางที่ 9 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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3.5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
การตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง มี 4 วิธี รายละเอียดดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง ต่ า หรือต่ ามาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะ
ได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

 (๒)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงาน 
เห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุม
ภายในหรือปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการท างาน
ผิดพลาด เป็นต้น หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้
เพ่ือลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้ 

 (๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

 (๔) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  
ให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบ อาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่ 
เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย
ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท า
ประกันภัย หรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจ 
จัดจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด เป็นต้น 

 

รูปที่ 7 แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
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อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ จะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ (Cost – Benefit) ของแต่ละแนวทาง เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ โดย 

 
 
 
 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือคัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ข้อมูลที่ต้องใช้ 

1) ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
2) ประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเทียบกับการไม่ได้ด าเนินการใดๆ 
3) ประมาณการต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเทียบกับการไม่ได้ด าเนินการใดๆ 

ในแต่ละวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 2) ประมาณการต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ในแต่ละวิธีการตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
3) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost – Benefit) ในแต่ละทางแนวทางของ

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง 
 4) คัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม 
ผลที่ได้รับ 

แนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits = การประมาณการมลูค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีลดลง เมื่อเทียบกับการไม่ได้ด าเนินการใดๆ 

 

Costs = การประมาณการต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น 
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3.6 กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities) 
เป็นการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง  โดยใช้

ตารางที่ 10 ซึ่งก่อนการก าหนดมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงใดๆ จะต้องมีการพิจารณามาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม แล้วจึงก าหนดกิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก าหนดกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง 
ข้อมูลที่ต้องใช้ 

1) แบบประเมิน ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี 2563 
วิธีการด าเนินงาน 
 1) พิจารณามาตรการควบคุมท่ีมีอยู่เดิมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 2) ระบุกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
ผลที่ได้รับ 

ได้กิจกรรม/มาตรการ ที่จะระบุในแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติ
การรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖4 

 

 

 

 

ตารางที่ 10 การก าหนดกิจกรรม/แผนบริหารความ
เสี่ยง 
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3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ แผนบริหารความเสี่ยงกองทุน

สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ จะต้องถูกน ามาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน รวมถึงจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสร้างความรับรู้กันใน  
วงกว้าง มีการสื่อสารสู่ระดับล่าง ระดับบน และทั่วทั้งองค์กร 

การสื่อสารเพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ ยงของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความ
เสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖3 และ คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖3 สามารถด าเนินการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) การเสนอต่อผู้บริหารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การเสนอต่อผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
3) การเผยแพร่ต่อเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มงานต่างๆ 
3) เผยแพร่ QR code ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖3 และ คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖3 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบันทึกข้อความไปยัง กอง/กลุ่มงานอิสระ
ใน สผ. 

4) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
5) เผยแพร่บน Facebook กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความรับรู้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ 
นอกจากนี้ การจัดท าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัย 

ความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ในรูปแบบของรูปภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความ
เสี่ยงต่างๆ และผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น 

3.8 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด และมีการปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็น ในส่วนของกองทุนสิ่ งแวดล้อม ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
การบริหารความเสี่ยงจะท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส  แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 10 โดยมีกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจัดการความเสี่ยงจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นราย
ไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่มีนัยส าคัญเกิดขึ้น สามารถรายงานได้ทันที เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงาน
ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการไปแล้วว่า 
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นได้
หรือไม ่
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ในส่วนของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กระท าใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การประเมินผล/การสอบทานเป็นระยะว่าวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ 

หรือวิธีการตอบต่อสนองต่อความเสี่ยงใดควรได้รับการปรับเปลี่ยน หรือต้องจัดท ามาตรการ/การควบคุม
เพ่ิมเติม เพ่ือรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ 

2) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี เสนอต่อผู้บริหารของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่ากองทุนสิ่งแวดล้อม มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิผล สามารถควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

อย่างไรก็ตาม กองทุนสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า 
ทุกปี เพ่ือเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 

การจะตัดสินว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กร “มีประสิทธิผล” หรือไม่นั้น พิจารณาได้จาก
การประเมินว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นมีองค์ประกอบทั้ง 8 ครบถ้วนหรือไม่ และองค์ประกอบ
เหล่านั้นท างานได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ ดังนั้นองค์ประกอบดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญของการมี
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบที่ท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด และความเสี่ยงจะต้องได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได ้
 
 

ตารางที่ 11 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 







QR code ดาวน์โหลดเล่มแผนฯ

(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563)




