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แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ 
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิง่แวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 

คณะที่ปรึกษา 
นางรวีวรรณ  ภูริเดช  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช    รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายประเสริฐ  ศิรินภาพร    รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์    รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บรรณาธิการ 
นายอิศรพันธ์  กาญจนเรขา ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียบเรียง  
นางรสริน  อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางจริยา  สงวนญาติ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางสาวสุทธาสินี  แจ้งเดชา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นายปริวรรต ทิพย์เสวต  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางสาวกมลฉัตร เกิดมั่นคง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

ออกแบบ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

จ านวนหน้า 48 หน้า 

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 256๓ 

จัดพิมพ์โดย 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐  โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘ - ๙๙ 
เว็บไซต์ www.envfund.onep.go.th เฟซบุ๊ค www.facebook.com/envfund.onep/  
 

 

 

 
สงวนลขิสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ 

โดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

http://www.envfund.onep.go.th/
http://www.facebook.com/envfund.onep/


 

ค ำน ำ 

การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วย
ให้องค์กรมีความพร้อมต่อการปรับตัวเพ่ีอรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือที่จะท าให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการองค์กรและเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง จนถึง
บุคลากรทุกคน ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

กองทุนสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ
รองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ต่อไป 
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สารบัญ 

                  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญภาพ  ง 
สารบัญตาราง  จ 
บทที่ ๑  บทน า          ๑ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล       ๑ 
๑.๒ ความเป็นมา        ๒ 
๑.๓ การด าเนินการ        ๓ 

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ 
๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ ๖ 
๒.๒ การค้นหาและระบุความเสี่ยง ๗ 
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง ๘ 
๒.๔ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ ๙ 
๒.๕ การจัดล าดับความเสี่ยง ๑๐ 
๒.๖  การจัดการความเสี่ยง   ๑๑ 
๒.๗ การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน ๑๒ 

บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ๑๓ 
๓.๑ ทบทวนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๓ 
๓.๒ กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๔ ๑๔ 

๓.๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ ๑๖ 
 ๓.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ๒๘ 
 ๓.๒.๓ การจัดล าดับความเสี่ยง ๒๙ 
 ๓.๒.๔ การจัดการความเสี่ยง ๓๑ 
 ๓.๒.๕ การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน ๔๕ 
 ๓.๓ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี ๒๕๖๔          ๔๖ 
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สารบัญ (ต่อ) 

ภาคผนวก                   
ภาคผนวก ๑  ตารางสรุปปัจจัยเสี่ยงสูงมากย้อนหลัง (ปีบัญชี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓) 
ภาคผนวก ๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓     
ภาคผนวก ๓  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม   
                   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ๔  การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เหตุการณ์และสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจ 
ภาคผนวก ๕  การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 
ภาคผนวก ๖  แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  

กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
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สารบัญภาพ 
           หน้า 

ภาพที่  ๑ ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   ๔ 
 กับแผนการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ภาพที่  ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม      ๕ 
ภาพที่  ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม    ๖ 
ภาพที่  ๔ การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือภายหลังจากการควบคุมภายใน      ๑๐ 
ภาพที่  ๕ แผนภูมิความเสี่ยง                 ๑๐ 
ภาพที่  ๖ กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง      ๑๕ 
ภาพที่  ๗ ขั้นตอนการค้นหาปัจจัยเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม     ๒๕ 
ภาพที่ ๘  แนวโน้มระดับความเสี่ยงที่ลดลงของปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔  ๓๑ 
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สารบัญตาราง 
           หน้า 

ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง   ๘ 
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง   ๙ 
ตารางที่ ๓ เกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม   ๙ 
ตารางที่ ๔ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  ๑๑ 
ตารางที่ ๕ การทบทวนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๑๓ 
ตารางที ่๖ ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑๖ 
ตารางที่ ๗ การทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี ๒๕๖๔  ๑๗ 
ตารางที่ ๘ การพิจารณาความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ เทียบกับเป้าหมายขององค์กร  ๒๑ 
ตารางที่ ๙ การพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมภายในประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓  ๒๔ 
ตารางที่ ๑๐ การระบุความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๔  ๒๗ 
ตารางที่ ๑๑ การค านวณระดับความเสี่ยง  ๒๘ 
ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง  ๓๒ 
ตารางที่ ๑๓ แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔  ๔๒ 
ตารางที่ ๑๔ การพิจารณามาตรการควบคุมภายในก่อนก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง  ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๑ 

บทท่ี ๑ บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความส าคัญในการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
บริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ 
ถือปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัด โดยการน า
ระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicator : KPI) มาใช้เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
โดยก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของทุนหมุนเวียน ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยมีการจัดตั้งคณะท างานการบริหาร
ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
และกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ ฉบับนี้เป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยด าเนินการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม กล่าวคือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%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%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เพ่ือลดผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

๑.๒ ความเป็นมา 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยง ให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในปี ๒๕๕๕ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กรและการบริหารงานภายใน กลยุทธ์ที่ ๒ 
การเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีการบรรจุการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อมและมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นต้นมา โดยกองทุน 
สิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองบริหาร 
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานภายในกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
และบมจ.ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นคณะท างาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผลเป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประสานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
โดยในแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผน
ปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดการบริหารความเสี่ยงไว้ในกลยุทธ์
ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล มาตรการที่ ๔ 
เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสาธารณชน ข้อ ๔.๑ บูรณาการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้
เกิดความเชื่อม่ันต่อท้ังภายในและภายนอก 

กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการ
ทบทวนและมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงใหม่ ๒ ครั้ง ได้แก่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการทบทวน 
เนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มงานภายใน รวมถึงชื่อของส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็น “กองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อม" และมีการปรับเพ่ิมอ านาจหน้าที่ โดยผนวกเรื่องการควบคุมภายในของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ไว้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) 
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๑.๓ การด าเนินการ 
 กองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุ วิเคราะห์ 

ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน
สิ่งแวดล้อม) ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เกณฑ์การพิจารณาวัดจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ความเสี่ยง โดยประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญคือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การก าหนด
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง  
ระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลและการประเมินผล ดังนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยพิจารณา
จากเป้าหมายประจ าปีของทุนหมุนเวียน ควบคู่ไปกับพิจารณาความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการควบคุมภายใน 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่ในปีก่อน เพ่ือน ามา  
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามประเด็นหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังภาพที่ ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๔ 

 
  

 

ภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กับแผนการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมต่างๆ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    
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 ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
มีการประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อมของแต่ละปีงบประมาณ เป็นรายไตรมาส เพ่ือน าผลการด าเนินงานในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
ปัจจัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป  ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม สรุปดังภาพที่ ๒ 

 

 
 
 ที่มา : กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๖ 

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 

ตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ซึ่งก าหนดกรอบการจัดการความเสี่ยงในแนวทาง COSO : ERM Framework ดังภาพที่ ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ทิศทางการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ตลอดจนมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม
จนถึงระดับบุคคลเพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวม ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้ครบถ้วนดังนี้ 
 (๑) วัตถุประสงค์ระดับทุนหมุนเวียน 

เป็นวัตถุประสงค์ ของการด าเนินการในภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียน  โดยก าหนดให้ มี 
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓  
และตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

กระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๗ 

(๒) วัตถุประสงค์ระดับกองหรือโครงการ/กิจกรรม 
เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับของกองหรือโครงการ/กิจกรรมโดยให้มีความ

สอดคล้องกับภารกิจของกองหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในระดับภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับได้มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้ โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ โดยใช้หลัก SMART ได้แก่ 

Specific :      มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
Achievable:  มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มี 

        อยู่ในปัจจุบัน 
Reasonable: สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ 
Time constrainted: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
ทั้งนี้ การที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ ควรด าเนินงาน

ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพ่ือท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า การด าเนินงานของ
องคก์รอยู่ภายในเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

๒.๒ การค้นหาและระบุความเสี่ยง 
คณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยงโดย

แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน (Operational 
Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณา
จากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

การค้นหาและระบุความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน คือ  
๑) การค้นหาและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม งาน โครงการที่จะด าเนินการ 

แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญ 
๒) พิจารณาปัจจัยเสี่ยง โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใน และ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร
ต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมองค์กร ความเสี่ยงด้านนโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะของ
บุคลากร ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น 

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบทางลบให้ได้มากท่ีสุด เช่น 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๘ 

ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน และผลการติดตามการควบคุมภายในประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย 

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้

ข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร 
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ 

ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้าน
การเงินและด้านทีไ่ม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด 
และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถก าหนดหรือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได ้

๑) พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามล าดับ (ตารางที่ ๑) 

ตารางท่ี ๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด 
ค าอธิบาย 

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น) 

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 

 
๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง 

ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก  
แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามล าดับ (ตารางที่ ๒) ซึ่งการพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของ
ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น 
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ตารางท่ี ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 

ระดับ  ผลกระทบ  ค าอธิบาย  

๕ สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน 

๔ สูง ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นท่ีปฏิบัตงิานร่วมกัน 

๓ ปานกลาง 
ส่งผลกระทบถึงส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย) 

๒ ต่ า ส่งผลกระทบเฉพาะกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑ ต่ ามาก ส่งผลกระทบเฉพาะหน่วยงานตนเอง/กลุ่มงานของตนเอง 

 

๒.๔ การประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยู่ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญ คือ การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งได้จาก

การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน (ตารางที่ ๓) 
โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการพิจารณาประสิทธิผลการ
ควบคุม หากมีมุมมองใดที่มีระดับการควบคุมต่ ากว่า ๓ จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาพที่ ๔) 

ตารางท่ี ๓ เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ระดับการควบคุม 
ประสิทธผิลการควบคุมที่มีอยู่ 

ผลการด าเนนิงานเมือ่เทียบกับเป้าหมาย กระบวนการควบคุม การติดตาม 

๑. เบื้องต้น ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่า ระดับ ๑) 

ไม่มมีาตรฐานท่ีชัดเจน ไม่มีการติดตาม 

๒. ไม่เป็นทางการ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๒) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐานและ
น ามาใช้บางส่วน 

มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม 

๓. เป็นระบบ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมาย 
(เทียบเท่า ระดับ ๓) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงาน 

มีการตดิตามและรายงานให้
ผู้บริหารทราบแค่ปลีะ ๑ ครั้ง 

๔. บูรณาการ ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๔) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐานขององคก์ร มีการตดิตามและรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

๕. ใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก
(เทียบเท่า ระดับ ๕) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร 
และเทียบเคียงกับ Best Practice 

มีการระบุระยะเวลาการติดตาม
และรายงานผลที่ชัดเจน 

 

 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๑๐ 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

๒.๕ การจัดล าดับความเสี่ยง 
 เมื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงน ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ

จัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
พิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของ
ความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ 
ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบ
ของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) แสดงดังภาพที่ ๕ ทั้งนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงดังตารางที่ ๔ 

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาส x ค่าระดับของผลกระทบ 
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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 

   โอกำสที่จะเกิด 

หมายเหตุ : 
         ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
         ระดับความเสี่ยงสูง 
         ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
         ระดับความเสี่ยงต่ า 
         ระดับความเสี่ยงต่ ามาก 
 
 

 

ภาพที่ ๕ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

ภาพที่ ๔ การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือภายหลังจากการควบคุมภายใน 
 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน 
Inherent 
Risk 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

Controls 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

Controls 

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่
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ตารางท่ี ๔ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาสxผลกระทบ) 
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ๒๐–๒๕ 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสีย่งให้ลดลง  
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูง ๑๕–๑๖ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง ๕–๑๒ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคมุโดยกระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า ๓–๔ อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิความเสี่ยง 

ต่ ามาก ๑–๒ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

 

๒.๖ การจัดการความเสี่ยง 
 กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost – Benefit) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
ประกอบการประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และทรัพยากรที่มีอยู่
ของหน่วยงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้
มากน้อยเพียงไร และส ารวจว่าในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ หากมี
การควบคุมแล้ว ให้ด าเนินการก าหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจากมาตรการ 
การควบคุมภายใน โดยการประเมินว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลเพียงพอเหมาะสม สามารถลด หรือควบคุม
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากผลการประเมินเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง หรือ
ยังไม่อาจยอมรับได้ ให้น าปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นไปพิจารณาจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 

ผู้บริหารหรือคณะท างานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหรือ
ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงลักษณะของความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยงและต้นทุน หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ยง เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยรวบรวมและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป 

วิธีการจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้ 
(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ต่ า หรือต่ ามาก 

หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

(๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่า ความเสี่ยง
เหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุง
ระบบการท างาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรม
ให้กับบุคลากร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการท างานผิดพลาด เป็นต้น หรือหากเป็น
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ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือลดผลกระทบหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้ 

(๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

(๔) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่า 
เป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่ง
หน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท าประกันภัย หรือ
ในกรณทีี่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอก
มาด าเนินการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด เป็นต้น 

๒.๗ การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
หลังจากมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผน จะต้องมีติดตามและรายงาน

และผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมีการสอบทานว่า
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้ด าเนินต่อไป หรือหากมีวิธีจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการน าสิ่งที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ – ๗ มาประมวลผล 
จัดท าเป็นรายงาน โดยแสดงวิธีการมาตรการผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบุ
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

๑) การค้นหาและระบุความเสี่ยง 
- การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสี่ยง 
- การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน  
๓) การจัดล าดับความเสี่ยง และการจัดการ 
๔) แผนการบริหารความเสี่ยง  
๕) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน  
๖) การจัดการความเสี่ยง 
๗) การติดตามประเมินผล 
จากที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและ

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง โดยด าเนินการตามขั้นตอนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 
Framework เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
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บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและ 
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง 

 กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เพ่ือเป็นมาตรการทางการเงินสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
การด าเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดให้มีการประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission) กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กร (Enterprise Risk Management 
: ERM) กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงน าแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมาปรับใช้ในองค์กร และจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 

๓.๑ ทบทวนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
จากรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี 

๒๕๖๒ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กรมบัญชีกลาง โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม สรุป คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ COSO 
และมีการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจากควบคุมภายใน แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายประจ าปีของกองทุนสิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้าได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร พบว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมมี
การประเมินระดับความรุนแรงในทุกปัจจัยเสี่ยง แต่ไม่สามารถแสดงถึงการใช้ฐานข้อมูลของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จึงได้มีการทบทวนการด าเนินงานให้
สอดคล้องเป้าหมายประจ าปี พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า และการใช้
ฐานข้อมูลที่ผ่านมาของกองทุนสิ่งแวดล้อมประกอบการพิจารณาระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 

ในระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) กองทุนสิ่งแวดล้อมได้
ค้นหาและส ารวจความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการจัดการความเสี่ยง สรุปไดดั้งตารางที ่๕ 

ตารางท่ี ๕ การทบทวนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ ความเสี่ยงที่พบ ผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
สูงมาก* สูง ปานกลาง ต่ า รวม 

๒๕๕๕ ๔ ๓ ๖ - ๑๓ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยู่ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง คณะ
ท างานฯ จึงได้น าความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มาวิเคราะห์
โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยงอีกครั้ง 
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ปีงบประมาณ ความเสี่ยงที่พบ ผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
สูงมาก* สูง ปานกลาง ต่ า รวม 

๒๕๕๖ ๒ ๕ ๒ - ๙ สามารถด าเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่งได้ครบถว้นทุก
ปัจจยัเสี่ยง แต่ปจัจัยเสีย่งที่มีระดบัความรุนแรงไมส่ามารถ 
ลดลงได้ตามเปา้หมายที่ก าหนด คณะท างานฯ จึงไดน้ า
ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มาวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ 
และระดับความเสี่ยงอีกคร้ัง 

๒๕๕๗ ๑ ๔ ๘  ๑๓ สามารถด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม
ประจ าปบีัญชี ๒๕๕๗ได้ตามเปา้หมายและมีระดบัความเสีย่ง
ลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ 

๒๕๕๘ - ๔ ๑๑ - ๑๕ สามารถด าเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่งได้ตามเปา้หมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ 

๒๕๕๙ ๑ ๒ ๙ - ๑๒ สามารถด าเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่งได้ตามเปา้หมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ 

๒๕๖๐ ๑ ๑ ๙ - ๑๑ สามารถด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ 

๒๕๖๑ - ๒ ๔ ๔ ๑๐ สามารถด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ 

๒๕๖๒ - ๓ ๘ ๑ ๑๒ สามารถด าเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่งได้ตามเปา้หมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ 

๒๕๖๓ - ๒ ๗ ๑ ๑๐ อยู่ระหว่างการด าเนนิงานตามแผนบริหาร ความเสีย่ง 
โดยผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ 

หมายเหตุ * ปัจจัยเสี่ยงย้อนหลังใน แต่ละปี ดังรายละเอียดตามภาคผนวกที่ ๑ 
ที่มา : แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ 

๓.๒ กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO มาปรับใช้ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์

ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
๑) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วางแผนจัดการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ

ความส าเร็จของการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒) เพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งได้ด าเนินการ
ส ารวจความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ/ กิจกรรม/ การด าเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วิเคราะห์โอกาส



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๑๕ 

และผลกระทบ รวมถึงวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม หากความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบสูงหรือ 
สูงมากไม่สามารถยอมรับได้ จะน าความเสี่ยงเหล่านั้นไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดมาตรการ 
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ ในส่วนที่ด าเนินการได้จริงให้ค านึงถึงความ
คุ้มค่า คุ้มทุนในการด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ 
กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แสดงดังภาพที่ ๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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๓.๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปไดด้ังนี้ 
๑. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

บัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งมี ๒ ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ และคาดว่า
สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ตามเป้าหมายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และสามารถควบคุมอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้แต่ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังพบ ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ 

๑.๑ SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ 

๒. ส ารวจและค้นหาความเสี่ยงใหม่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑ การทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่พบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือ

ควบคุมภายในส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถควบคุมได้หรือไม่ (ภาคผนวก ๒) หรือปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว คาดว่า
ยังพบต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ พร้อมทั้งค้นหาปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ที่คาดว่าจะพบในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้เมื่อทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่เกิดของ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗ ความเสี่ยง ๑๒ ปัจจัยเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงลดลง ๑ ความเสี่ยงเหลือ ๖ ความเสี่ยง 
และปัจจัยเสี่ยงลดลงเหลือ ๖ ปัจจัยเสี่ยง และพบความเสี่ยงใหม่ ๒ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงใหม่ จ านวน ๕ ปัจจัย
เสี่ยง เป็นผลให้มีความเสี่ยงจ านวน ๘ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง จ านวน ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง (ตารางท่ี ๖ และ ๗) 

ตารางท่ี ๖ ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

จ านวนความเสี่ยง จ านวนปัจจัยเสี่ยง จ านวนความเสี่ยง จ านวนปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
(Strategic Risk) 

๓ ๖ ๒ ๕ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

๑ ๑ ๓ ๓ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

๒ ๔ ๒ ๒ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

๑ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๗ ๑๒ ๘ ๑๑ 
 
 

 
 
  



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๑๗ 

  

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔ 

รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง  ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)     
๑. การจดัสรรเงินอุดหนุน
สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

SR ๑ 
 

ข้อเสนอโครงการส่วนใหญไ่ม่
ครบถ้วนสมบรูณต์ามที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
- คงเดิม 

- ข้อเสนอโครงการส่วนใหญไ่ม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ 

SR ๑ 
(คงเดิม) 

 SR ๒ ความพร้อมของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนงาน 

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่ในระดบัต่ า 

- ความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน SR ๒ 
(คงเดิม) 

 SR ๓ 
 

กรอบการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ยัง
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในปัจจบุัน 

- ติดตามและทบทวนกรอบแล้ว
พบว่ากระบวนการสนับสนุน
ครอบคลมุสถานการณ์ปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน 
- คงเดิม 

- - 

๒. การจดัสรรเงินกูส้นับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไปตาม 

SR ๔ 
 

ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกูเ้งิน
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
- คงเดิม 

- ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงนิด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

SR ๓ 
(คงเดิม) 

เป้าหมาย  
เพ่ิมใหม่ 

 - แหล่งเงินกู้มีการปรับอตัราดอกเบี้ยเงินกู้
ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า 
 

SR ๔ 

  
เพ่ิมใหม่ 

 -กรอบการวิเคราะหล์ักษณะโครงการ Lump Sum* 
ไม่ครอบคลุมความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
 

SR ๕ 

๘ ความเสี่ยง , ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง 

ตารางท่ี ๗ การทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๑๘ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔ 

รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง  ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่
๓. การแปลงแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปไีปสู่การปฏิบตัิยังไม่
สามารถบรรลุได้ตามแผน 

SR ๖ - มีกระบวนงาน/กิจกรรม เพิม่ขึ้น
จากการออกกฎหมายและนโยบาย
ระดับชาตหิลายฉบับ 

-- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
- ปรับปรุงกระบวนการท างานให้
เป็นระบบมากขึ้น 

- - 

 SR ๗ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานยังไม่มี
ความต่อเนื่อง 

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน - - 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
๔. ระบบสารสนเทศยังไม่
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอก 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเช่ือมต่อ
ของระบบอินเตอร์เนต็ สผ. 

-- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
-มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

- ระบบสารสนเทศไมส่ามารถใช้งานได้บางครั้ง
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบ
อินเตอร์เนต็ สผ. 

OR ๑ 
(คงเดิม) 

๕. ผูไ้ดร้ับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
บางแห่งไม่สามารถด าเนินงานตาม
ระเบียบคณะ กรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ านาจหน้าที่
ของผู้จัดการกองทุนการรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ 

 

เพ่ิมใหม่ 
 

 - หน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
หลายแห่งยังไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนหรือระยะ 
เวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

OR ๒ 
 

๖. เกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤตส่งผลใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิงาน
ได้อย่างต่อเนือ่ง 
 

 

เพ่ิมใหม่ 

 - สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease; 
Covid – ๑๙) กระทบต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
 

OR ๓ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๑๙ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔ 

รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง  ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๗. รายได้จากการจดัเก็บค่าบริการ
ตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

FR ๑ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
ได้ปิดระบบฝังกลบขยะมูลฝอยท่ี
ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุนไปแล้ว 

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
 

- - 

 FR ๒ - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่
ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องอัตราค่าบริการ 

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
 

- ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าบริการ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได ้

FR ๑ 
(เปลี่ยนช่ือ) 

๘. การรบั-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน  
 

FR ๓ - กลุม่เปา้หมายของกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
บางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการรับ-จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน 
- ส่วนใหญ่หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องกับ
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระเบยีบรองรับ
การรบั-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ยกเว้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยังไม่มี
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ - 
จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

FR ๒ 
(คงเดิม) 

 FR ๔ หน่วยงานต้องมีการเพื่อรองรับการ
รับจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- การรับ-จ่ายเงินกองทุนมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

- - 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
๙. กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไมร่องรับการ
บริหารจดัการกองทุนได้ทัน
นโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

CR ๑ - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. …. ฉบับใหม่ ยังไม่สามารถ
ประกาศใช้ ท าให้ไม่สามารถจัดท า/
ปรับปรุงกฎระเบียบได้ตามขั้นตอนการ
จัดท ากฎหมายได้ทันเวลาที่ก าหนด 

- ติดตาม และทบทวนแล้วเห็นว่า
ควรมีการปรับปรุงกลไกการ
บริหารงานกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
- คงเดิม 

- - 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๒๐ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓ ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔ 

รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง  ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่
  

เพ่ิมใหม่ 
 - กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุน

สิ่งแวดล้อม ขาดความยดืหยุ่นต่อการ
ปฏิบัติงานบริหารจดัการกองทุน 

CR ๑ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๒๐ 

๒.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กร พบว่า ทุกปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
และ/หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตารางท่ี ๘)  

๒.๓ น าปัจจัยเสี่ยงที่พบมาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน พิจารณาเปรียบเทียบตาม
เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณา ๓ ด้านคือ ๑) ผลการด าเนินงานเพ่ือเทียบกับ
เป้าหมาย ๒) กระบวนการควบคุม และ ๓) การติดตาม (อ้างอิงจากตารางที่ ๓) เพ่ือพิจารณาว่า ปัจจัยเสี่ยงที่พบ 
มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ หากปัจจัยเสี่ยงใดมีผลการประเมินต่ ากว่า ๓ เพียง ๑ ด้าน จัดว่า
กระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องน ามาจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป ทั้งนี้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด จ านวน ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอจ านวน 
๑ ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงจ านวน ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง (ตารางที่ ๙) ที่ต้องน ามาประเมินระดับความเสี่ยงต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๒๑ 

ตารางท่ี ๘ การพิจารณาความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทียบกับเป้าหมายขององค์กร 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กร 

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
ทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk   
๑. การจดัสรรเงินอุดหนุน
สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญไ่ม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
มาตรการที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ให้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ 

 SR ๒ ความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อน
งาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

มาตรการที่ ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถปฏิบัติ 
งานตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. การจดัสรรเงินกูส้นับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

SR ๓ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

มาตรการที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรงุเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารงานกองทุน กฎระเบยีบ คู่มือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ท างาน ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ทีใ่ห้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ 

 SR ๔ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

มาตรการที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรงุเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารงานกองทุน กฎระเบยีบ คู่มือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ท างาน ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ทีใ่ห้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๒๒ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กร 

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
ทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 SR ๕ กรอบการวิเคราะหล์ักษณะโครงการ 
Lump Sum ไม่ครอบคลมุความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

มาตรการที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรงุเครื่องมือและกลไกในการ
บริหาร งานกองทุน กฎระเบียบ คูม่ือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ท างาน ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ให้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
๑. ระบบสารสนเทศยังไมต่อบ 
สนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและ
ภายนอก 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไมส่ามารถใช้งานได้
บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเช่ือมต่อของระบบ
อินเตอร์เนต็ สผ. 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

มาตรการที ่๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๓  การบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัล 

๒. ผูไ้ด้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
บางแห่งไม่สามารถด าเนินงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน 
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ านาจหน้าท่ี
ของผู้จัดการกองทุนการรับเงิน
และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ 

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
หลายแห่งยังไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนหรือระยะ 
เวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

มาตรการที่ ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 

๓. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤต ส่งผลใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease; 
Covid – ๑๙) กระทบต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบกบัการด าเนินงาน เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบกบัการด าเนินงาน 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๒๓ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กร 

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
ทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๑. รายได้จากการจดัเก็บ
ค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได ้

กลยุทธ์ท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
มาตรการที่ ๑ เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนจากแหล่งรายได้

เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละการจดัเก็บรายไดต้ามแผน
จัดหารายได้ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 

๒. การรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน  

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ-จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๖.๓ การด าเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
๑. กฎ/ระเบียบ ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบรหิาร
จัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/ 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ขาดความยดืหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน
บริหารจดัการกองทุน 

กลยุทธ์ที่ ๔ การเตรียมความพร้อมปฎิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มี
ความเป็นอิสระ และคล่องตัว 

มาตรการที่ ๑ : การปรับปรุงรา่งพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับประเด็นตาม
แผนปฏิรปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
 

 
  



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๒๔ 

 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน ผลการประเมิน 
S  O  F  C ผลการด าเนินงาน 

เทียบกับเป้าหมาย 
กระบวนการ

ควบคุม 
การติดตาม  

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ 

S ๒ ๓ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

SR ๒ ความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน S ๓ ๓ ๕ การควบคุมภายในเพียงพอ 
SR ๓ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย S ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
SR ๔ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า S ๒ ๒ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
SR ๕ กรอบการวิเคราะหล์ักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

S ๒ ๓ ๓ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไมส่ามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการ
เชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ. 

O ๓   ๒ ๓ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR ๒ หน่วยงานท่ีไดร้ับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไมป่ฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะ เวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

O ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

O ๓ ๑ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้ 

F ๒ ๓ ๓ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

FR ๒ กลุม่เป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุม่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ - จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  

F ๓ ๓ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความยดืหยุ่นต่อ
การปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน 

C ๒ ๓ ๓ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

ตารางท่ี ๙ การพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
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 หน้า  ๒๕ 

๓. ติดตามผลจากรายงานการควบคุมภายในประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งพบว่ากิจกรรมการ
ควบคุมภายในที่ด าเนินการอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวน ๒๑ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมภายใน
เพียงพอแล้ว ๑๕ กิจกรรม กิจกรรมที่มีการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ๖ กิจกรรม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากิจกรรมที่
มีการควบคุมภายไม่เพียงพอ พบว่าเป็นกิจกรรมที่ได้น ามาพิจารณาแล้วในการทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ภาคผนวก ๓) 

ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งพิจารณาจาก  ๑) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับ
ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒) โดยการส ารวจและค้นหาความเสี่ยงใหม่ โดยการ
ทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่พบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และค้นหาปัจจัยเสี่ยงใหม ่๓) การติดตามผลจากรายงานการควบคุม
ภายในประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อม พบปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชี ๒๕๖๔ จ านวน 
๑๑ ปัจจัยเสี่ยง มาประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
(ตารางที่ ๓) พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมภายในเพียงพอจ านวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง และควบคุมภายในไม่เพียงพอ
จ านวน ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง เป็นผลให้กองทุนสิ่งแวดล้อมน าปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง จ านวน ๑๐ ปัจจัย
เสี่ยง ดังภาพที่ ๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๗ ขั้นตอนการค้นหาปัจจัยเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม  
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สรุปการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามี ๘ ความเสี่ยง 
๑๑ ปัจจัยเสี่ยง และเมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
โดยจ าแนกได้เป็น ๔ ด้าน (ตารางที่ ๑๐) คือ 

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๒ ความเสี่ยง ๔ ปัจจัยเสี่ยง คือ 
๑.๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง 

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ 

๑.๒ การจัดสรรเงินกูส้นับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี ๓ ปัจจัยเสี่ยง 
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า 
SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุมความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มี ๓ ความเสี่ยง ๓ ปัจจัยเสี่ยง 
๒.๑ ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของ
ระบบอินเตอร์เน็ต สผ. 

๒.๒ ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่งไม่สามารถด าเนินงานตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง 

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

๒.๓ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 

Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน มี ๒ ความเสี่ยง ๒ ปัจจัยเสี่ยง 

๓.๑ รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง 
FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้ 
๓.๒. การรับ - จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถด าเนินการได้

ครบถ้วน มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง 
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ มี ๑ ความเสี่ยง ๑ ปัจจัยเสี่ยง 
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๔.๑ กฎ/ระเบียบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้ทัน
นโยบาย/ สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง 

 CR ๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุน
ได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตารางท่ี ๑๐ การระบุความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนนุโครงการ ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญไ่ม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
การจัดท าข้อเสนอโครงการ 

๒. การจดัสรรเงินกูส้นับสนุนโครงการยัง SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกลเ้คียงและต่ ากว่า 
 SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุม ความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
๓. ระบบสารสนเทศยังไมต่อบสนองต่อผู้ใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอก 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไมส่ามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการ
เชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ. 

๔. ผูไ้ดร้ับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่งไม่
สามารถด าเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของ
ผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบกิจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ 

OR ๒ หน่วยงานท่ีไดร้ับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไมป่ฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

๕. เกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ส่งผลใหไ้ม่
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งต่อเนื่อง 

OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๖. รายได้จากการจดัเก็บค่าบริการตามมาตรา 
๙๓ ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได ้

๗. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน  

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิง่แวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ - จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
๘. กฎ/ระเบียบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รองรับ
การบริหารจัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/ 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความยดืหยุ่นต่อ
การปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน 
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๓.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง 
จากการส ารวจความเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่ง พบว่ามี

ทั้งหมด ๘ ความเสี่ยง ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงท าการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น ดังรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ๔ เพ่ือค านวณระดับความเสี่ยง แสดงดังตารางที่  ๑๑ ทั้งนี้ผลการประเมินความเสี่ยงของกองทุน
สิ่งแวดล้อมประจ าปี ๒๕๖๔ สรุปดังนี้ 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ
(I) 

คะแนน 
(L)(I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนบัสนุน
โครงการยังไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ 

๓ ๕ ๑๕ 

๒. การจัดสรรเงินกู้สนับสนนุโครงการยังไม่
เป็นไปตามเปา้หมาย 

SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้าน
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 

๔ ๒ ๘ 

 SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า 

๓ ๒ ๖ 

 SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ 
Lump Sum ไม่ครอบคลุมความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๓ ๑๒ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
๓. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบ
อินเตอร์เน็ต สผ. 

๒ ๓ ๖ 

๔. ผู้ได้รบัการสนบัสนนุเงินกองทนุฯ บางแห่ง 
ไม่สามารถด าเนนิงานตามระเบยีบคณะ 
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ านาจ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนการรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้ครบ 

OR ๒ หน่วยงานที่ ได้รับการสนับสนุนเงิน  
กองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

๓ ๓ ๙ 

๕. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
ส่งผลให้ไมส่ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 
Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

๓ ๔ ๑๒ 

ตำรำงท่ี ๑๑ กำรค ำนวณระดับควำมเสี่ยง  

 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๒๙ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ
(I) 

คะแนน 
(L)(I) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๖. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตาม
มาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้ 

๓ ๔ ๑๒ 

๗. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (๑๐๐ %) 

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบาง
กลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ-จ่ายเงิน
นอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒ ๓ ๖ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ(Compliance Risk) 
๘. กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบริหารจัดการ
กองทุนได้ทนันโยบาย/ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 

CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลกัเกณฑก์องทนุสิง่แวดล้อม 
ขาดความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการกองทุน 

๒ ๒ ๔ 

 

๓.๒.๓  การจัดล าดับความเสี่ยง 
จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงกองทุนสิ่งแวดล้อมได้

พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จึงน าผลการค านวณระดับความเสี่ยง
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่ควรได้รับ
การจัดการก่อน ตามเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก : คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐-๒๕ คะแนน หมายถึงระดับที่ 
ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๒. ระดับความเสี่ยงสูง : คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕-๑๖ คะแนน หมายถึงระดับที่ 
ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง : คะแนนระดับความเสี่ยง ๕-๑๒ คะแนน หมายถึงระดับที่
ยอมรับได้ แต่ให้ด าเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน 

๔. ระดับความเสี่ยงต่ า : คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึงระดับที่พอยอมรับได้ 
แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

๕. ระดับความเสี่ยงต่ ามาก : คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึงระดับที่ยอมรับ
ได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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 หน้า  ๓๐ 

จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๑๑ และ ๑๒ 
สรุปดังนี้ 
 ๑) มีปจัจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จ านวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ 

- SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ 

๒) มีปจัจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จ านวน ๙ ปัจจัยเสี่ยง คือ 
- SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
- SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า 
- SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
- OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของ

ระบบอินเตอรเ์น็ต สผ. 
- OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

หรือระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
- OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 

Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 
- FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้ 
- FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง

ไม่มีระเบียบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) มีปจัจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า จ านวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ 

- CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความยืดหยุ่นต่อการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ มีระดับความเสี่ยงปานกลางด้วย
กระบวนการควบคุมภายใน และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
โดยมีเป้าหมายที่จะลดระดับความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือระดับ
ความเสี่ยงลดลง ๑ ระดับ แสดงดังแผนภูมิที่ ๑ 
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 หน้า  ๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๒.๔ การจัดการความเสี่ยง 

กองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดท าแนวทางบริหารปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ สูง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit) 
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพ่ือค านวณเปรียบเทียบต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงและผลที่จะได้จากการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบต่างๆ เพ่ือประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่  ๑๒ และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๔ แสดงดังตารางที่ ๑๓ 

ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
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ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
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ภาพที่ ๘ แนวโน้มระดับความเสี่ยงที่ลดลงของปัจจัยเสี่ยงท่ีคาดว่าที่จะเกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔ 
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ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนด
ไว้ ใน คู่ มื อก ารจั ดท าข้ อ เสน อ
โครงการ 
 

 
 

ยอมรับ ยอมรับความเสีย่ง โดย
ใหม้ีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย การอนุมัติจดัสรรเงินโครงการ
มีความรวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การอนุมัติจดัสรรเงินโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๗๐ 

ลด เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม/
ทบทวน/
ปรับปรุงคู่มือ
เขียนข้อเสนอ
โครงการแบบ 

การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงาน/จัดให้มี
ระบบถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
ประสบการณ์ 
และทักษะต่างๆ 
ในลักษณะพีเ่ลี้ยง 

๕,๐๐๐ บาท/
ครั้ง (ค่าใช้จ่าย
ในการจดั
ประชุม/อบรม
บุคลากร) 

การอนุมัติจดัสรรเงินโครงการ
มีความรวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การอนุมัติจัดสรรเงินโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหยุดหรือ
ยกเลิกกิจกรรมนีไ้ด้
เนื่องจากเป็นภารกจิ
หลักขององค์กร 

- - - - - 

ถ่ายโอน ประสาน สสภ. ทสจ. 
หรือเครือข่ายพีเ่ลี้ยง 
เพื่อช่วยในการจัดท า 

- การฝึกอบรมสสภ. 
ทสจ.และ
เครือข่าย พี่เลี้ยง 

๑๐๐,๐๐๐
บาท/ครั้ง 

การอนุมัติจดัสรรเงินโครงการ
มีความรวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การอนุมัติจดัสรรเงินโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 
๑๐๐ 

  ข้อเสนอโครงการให้  เพื่อช่วยในการ    

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๓ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

เป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

จัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

๒. การจัดสรรเงินกู้สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกใน
การกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
หลากหลาย  
 

ยอมรับ ยอมรบัความเสี่ยง โดย
ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย ผลการวิเคราะห์ความต้องการ
เงินกู้ของภาคเอกชน 

ทราบแนวทางการด าเนินงานใหต้รง
กับความต้องการของภาคเอกชนคดิ
เป็นร้อยละ ๒๐ 

ลด - เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
เงินกู้รู้จักกองทุนมากขึ้น 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

- (ค่าใช้จ่ายใน
แผนประชา 
สัมพันธ์) 

กลุ่มเป้าหมายรู้จักกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละของวงเงินท่ีคณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติจัดสรรเทียบกับแผน
จัดสรร 

 - สร้างความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่
(หาลูกค้ารายใหญ่) 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

  ลูกค้ารายใหญ่ สนใจขอกู้
เงินกองทุนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของวงเงินท่ีคณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติจัดสรรเทียบกับแผน
จัดสรร 

หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ถ่ายโอน ถ่ายโอนให้หน่วยงาน/
ธนาคารอื่นที่มีศักยภาพ 
ด าเนนิการปล่อยเงินกู้แทน 

- - - สามารถปล่อยเงินกูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จ านวนภาคเอกชนที่ยื่นเสนอขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี
ที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ 

SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียง
และต่ ากว่า 

ยอมรับ ยอมรับความเสีย่ง โดย
ให้มีการตดิตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 

- - - ผลการวิเคราะห์ความต้องการ
เงินกู้ของภาคเอกชนเป็นผลให้
ปรับอัตราเงินกู้ให้สอดคล้อง
ความต้องการของภาคเอกชน 

จ านวนภาคเอกชนท่ียื่นเสนอขอรบั
การสนับสนุนเงินกู้เพ่ิมมากกว่าปทีี่
แล้วไมต่่ ากว่าร้อยละ๕ 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๔ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

ลด วางแผนคาดการณ์และ
ประเมินสถานการณ ์
/ทบทวนอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ให้สอกคล้องกับ
สถานการณ ์

- - - ภาคเอกชนมีความสนใจขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพ่ิมมากข้ึน 

จ านวนภาคเอกชนท่ียื่นเสนอขอรบั
การสนับสนุนเงินกู้เพ่ิมมากกว่าปทีี่
แล้วไมต่่ ากว่าร้อยละ๕ 

หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได ้

- - - - - 

ถ่ายโอน เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถถ่ายโอนให้
ผู้อื่นด าเนินการแทนได ้

- - - - - 

SR ๔ กรอบการวิเคราะหล์ักษณะ
โครงการ Lump Sum ไม่
ครอบคลมุความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอมรับ ยอมรับความเสี่ยง โดย
ด าเนินการตามแนวทาง 
เดิมและมีการตดิตาม
การด าเนินงานเป็นระยะ 

- - - กองทุนฯ สามารถทราบสถาน
การขอรับการสนับสนุนเงินกู้
และทบทวนการด าเนินงานให้
เหมาะสม 

จ านวนภาคเอกชนที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกู้ภายใต้โครงการ 
Lump Sum เพิ่มขึ้น 

 ลด ทบทวน/และศึกษา
เพิ่มเตมิกรอบแนวทาง
ให้ครอบคลุมความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- - - ภาคเอกชนมีความสนใจขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพ่ิมมากข้ึน 

จ านวนภาคเอกชนที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกูภ้ายใต้โครงการ 
Lump Sum เพิ่มมากกว่าปีท่ีแล้วไม่
ต่ ากว่าร้อยละ๕ 

 หลีกเลี่ยง เป็นกจิกรรมทีไ่มส่ามารถ
หยุดหรือยกเลิกได้ 

- - - - - 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๕ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

 ถ่ายโอน ถ่ายโอนให้หน่วยงาน/
ธนาคารอื่นที่มี
ศักยภาพ ด าเนินการ
ปล่อยเงินกู้แทน 

- - - สามารถปล่อยเงินกูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ภาคเอกชนสนใจขอรับการสนับสนุน
เงินกู้เพิ่มขึ้น 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

๑. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 
OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่
สามารถ ใช้งานได้บางครั้ง
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของ
ระบบอินเตอร์เน็ต สผ. 

ยอมรับ ยอมรับความเสีย่งโดย
ติดตาม/ตรวจสอบการ
เชื่อมต่อของระบบ
อินเตอร์เนต็ สผ. 

- - - ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
เพิ่มขึ้น 

ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

ลด ประสานและแจ้ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายใน ๑ ช่ัวโมง 

- 
 
 
 

- - ระบบสารสนเทศสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

- - - - - 

ถ่ายโอน ว่าจ้างบริษัทเอกชน
ด าเนินการดูแล/
ปรับปรุง พัฒนาระบบ
อินเตอร์เนต็แบบครบ

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

ด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ/
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้าน

๒๐๐,๐๐๐
บาท 

ระบบสารสนเทศมีความพร้อม
ใช้งานอย่างครบวงจร เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบบสารสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๖ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

วงจร เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้ใช้บริการ 

สารสนเทศของ
กองทุน 

 

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับ 
สนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลา
ที่ก าหนดในระเบยีบคณะ 
กรรมการกองทุนฯ 

ยอมรับ ยอมรับความเสีย่ง โดย
ให้มีการตดิตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 

   หน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนุน
เงินกองทุนฯ สามารถปฏบิัติ
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครบถ้วน 

ร้อยละของหน่วยงานทีไ่ดร้ับการสนบั 
สนุนเงินกองทนุฯ สามารถปฏิบัตติาม
ขั้นตอนที่ก าหนดในระเบียบคณะ 
กรรมการกองทุนฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

ลด เพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ 
โดยวิธีการติดตามใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น 
หนังสือ โทรศัพท์ ลง
พื้นที่ประสานหน่วยงาน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย - - หน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนุน
เงินกองทุนฯ สามารถปฏบิัติ
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครบถ้วน 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ถ่ายโอน มอบ ทสจ.ประสาน/
ก ากับ อปท. ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ครบถ้วน 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

- ๒๐๐,๐๐๐ หน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนุน
เงินกองทุนฯ สามารถปฏบิัติ
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครบถ้วน 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๗ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

๒. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ส่งผลให้ไม่สามารถปฏบิัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Coronavirus Disease; 
Covid – ๑๙) กระทบต่อการ
ด าเนินงานตามภารกจิ 

ยอมรับ จัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง ส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานภายใต้
สภาวะวิกฤต และเพื่อ
ลดผลกระทบเมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง 

- จัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง 
ส าหรับการบรหิาร
ความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ให้มี
การทบทวนทุกปี
โดยไม่ต้องมีการ
รายงาน 

- ๑) สามารถด าเนินงานได้อยา่ง
ต่อเนื่องภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย
ธรรมชาติ และอุบัติการณโ์รค
ระบาด 
๒) สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
และท าให้กระบวนการท างาน
ที่ส าคัญสามารถกลับมา
ด าเนินการได้อย่างปกติภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ขีดความสามารถในการด าเนินงาน
ลดลงไม่เกินร้อยละ ๒๕ ลด - - 

หลีกเลี่ยง เป็นปัจจัยภายนอกที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

     

ถ่ายโอน ภาระกิจหลักที่ส าคัญไม่
สามารถถ่ายโอนให้
หน่วยงานอื่นด าเนินงาน
แทนได้ 
 

     

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๘ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

๑. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เปน็ไปตามก าหนดเวลา 
FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะ 
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่องอัตราค่าบริการ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่ง
ค่าบริการได ้

ยอมรับ ยอมรับความเสี่ยง โดย
ประสานติดตามกรม
ควบคุมมลพิษในการ
ก าหนดอัตราค่าบริการ
ก าจัดขยะมูลฝอย/
บ าบัดน้ าเสยีรายไตรมาส 

- ด าเนินการติดตาม
การด าเนินงาน
ของกรมควบคุม
มลพิษเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าอัตร่าค่าบริการตาม
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตไิปใช้ใน
การจัดเก็บค่าบริการ 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ท่ีต้องมีประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

 ลด เร่งรัดการปรับปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- - - - จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ท่ีต้องมีประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

 หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
เนื่องจากหน่วยงานที่
ได้รับการสนบัสนุนเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
จ าเป็นต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา

- - - - - 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๓๙ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ถ่ายโอน เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถถ่ายโอนให้
ผู้อื่นด าเนินการแทนได ้

- - - - - 

๒. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน (๑๐๐ %) 
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุน
สิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการรับ-จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ยอมรับ ยอมรับความเสีย่ง โดย
จัดท าตามแนวทาง 
ปฏิบัติในการจา่ยเงิน 
การรับเงิน และการน า
เงิน ฝากคลังหรือน าส่ง
คลังในระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ส าหรับทุน
หมุนเวียนและประสาน
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

- - ศึกษาระเบียบ
การรับ-จ่ายเงิน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

- ระบบการรับ-จ่ายเงิน ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกสส์ามารถ
ใช้ได้กับทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนิน
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการรับ-
จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด้
ครบทุกกิจกรรม 

ลด ประสานติดตามเร่งรัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการออกระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการรับ-จ่ายเงิน
นอกงบประมาณผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- - ศึกษาการรับ-
จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบการรับ-จ่ายเงิน ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกสส์ามารถ
ใช้ได้กับทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนิน
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการรับ-
จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด้
ครบทุกกิจกรรม 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๔๐ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
เนื่องจากถูกก าหนด
เป็นตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานของทุน
หมุนเวียนและเพื่อสอด
รับกับนโยบายรัฐบาล 

- ประสานแจง้
กรมบัญชีกลาง
รับทราบอุปสรรค
ในการด าเนินงาน 

- - - 

ถ่ายโอน เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถถ่ายโอนให้
หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการแทนได ้

- - - - - 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 

๑. กฎ/ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความ
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบตัิงานบริหาร
จัดการกองทุน 

ยอมรับ ยอมรับความเสีย่งโดย
พัฒนากลไก 
กระบวนการในการ
บริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมเตมิ 

- กรอบแนวคิดในการ
พัฒนากลไกและใน
การบรหิารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มเตมิ 

- กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จของในการพัฒนา
กลไกหรือกระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบรหิารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไดร้้อยละ ๕๐ 

ลด ทบทวน และปรับแก้ไข
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่ใช้
ในปัจจุบัน 

- แนวคิดในการ
ปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

- ร่างระเบยีบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่ปรับแก้ไข
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จของการทบทวน/
แก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิง่แวดล้อมได้ ร้อยละ ๘๕ 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๔๑ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทคา่ใช้จา่ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 

หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได ้

- - - - - 

ถ่ายโอน ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดา้น
กฎหมาย ปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

-  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร่างระเบี ยบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่ปรับแก้ไข
ส าม ารถ ใช้ งาน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จของการทบทวน/
แก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ ร้อยละ ๘๕ 

 

ตารางท่ี ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๔๒ 

 

ประเภทควำมเสี่ยง/  
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/  
สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส X ผลกระทบ) 

แนวทำงจัดกำร 
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม 

กิจกรรม/แผนบริหำรควำม
เสี่ยง/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุน
สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
 

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วน
ใหญ่ ไม่ครบถ้วนสมบู รณ์
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ 
 

สูง 
(๓ x ๕ = ๑๕) 

ลดความเสีย่ง 
โดยจดัท า
แผนปฏิบัติการ
รองรับ 

เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 

๑) การอนุมตัิจดัสรรเงินโครงการ
มีความรวดเร็วมากขึ้นและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒) การอนุมัติจัดสรรเงิน
โครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

๒. การจดัสรรเงินกูส้นับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือก
ในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อม
ที่หลากหลาย 

ปานกลาง 
(๔ x ๒ = ๘) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

 SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจน
ใกล้เคียงและต่ ากว่า 

ปานกลาง 
(๓ x ๒ = ๖) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานนโยบายและ
แผน 

 SR ๔ กรอบการวิเคราะห์
ลักษณะโครงการ Lump Sum 
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ปานกลาง 
(๔ x ๓= ๑๒) 

ยอมรับความ
เสี่ยง 
 

กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational  Risk) 

๑. ระบบสารสนเทศยังไม่
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอก 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่
สามารถใช้งานได้บางครั้ง
เนื่องจากปัญหาการเช่ือมต่อ
ของระบบอินเตอร์เน็ต สผ. 

ปานกลาง 
(๒ x ๓ = ๖) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุน    
สิ่งแวดล้อม 

ตำรำงท่ี ๑๓ แผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจ ำปี ๒๕๖๔ 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๔๓ 

ประเภทควำมเสี่ยง/  
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/  
สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส X ผลกระทบ) 

แนวทำงจัดกำร 
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม 

กิจกรรม/แผนบริหำรควำม
เสี่ยง/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

๒. ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
บางแห่งไม่สามารถด าเนินงาน
ตามระเบียบคณะ กรรมการกองทุน 
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยอ านาจหน้าท่ี
ของผู้จัดการกองทุนการรับเงิน
และเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ 

OR ๒ หน่วยงานท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ หลาย
แห่งยังไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอน
และระยะ เวลาที่ก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

ปานกลาง 
(๓ x ๓ = ๙) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 
- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๓. สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Coronavirus 
Disease; Covid – ๑๙) 
กระทบต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

OR ๓ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 
Disease; Covid – ๑๙) 
กระทบต่อการด าเนินงาน 
ตามภารกิจ 

ปานกลาง 
(๓ x ๔ = ๑๒) 

ลดความเสีย่ง ๑) จัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง ส าหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานภายใต้สภาวะ
วิกฤต 
๒) ประกาศใช้ และเผยแพร ่
๓) ซักซ้อมเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถด าเนินการได้เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
สภาวะวิกฤต 

๑) สามารถด าเนินงานได้อยา่ง
ต่อเนื่องภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย
ธรรมชาติ และอุบัติการณโ์รค
ระบาด 
๒) สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
และท าให้กระบวนการท างานท่ี
ส าคัญสามารถกลับมา
ด าเนินการได้อย่างปกติภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    หน้า  ๔๔ 

ประเภทควำมเสี่ยง/  
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/  
สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส X ผลกระทบ) 

แนวทำงจัดกำร 
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม 

กิจกรรม/แผนบริหำรควำม
เสี่ยง/ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
๑. รายได้จากการจัดเก็บค่ า 
บริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไป 
ตามก าหนดเวลา 

FR ๑ ยังไม่มีประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่องอัตรา
ค่าบริการ ท าใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถส่งค่าบริการได ้

ปานกลาง 
(๓ x ๔ = ๑๒) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 

2. การรบั-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน  
 
 
 

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม 
เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ปานกลาง 
(๒ x ๓ = ๖) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

๑. กฎ/ ระเบยีบ /หลักเกณฑ์
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่
รองรับการบรหิารจดัการกองทุน
ได้ทันนโยบาย/ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 

CR ๑ กฎ/ระเบียบ/
หลักเกณฑ์ ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ขาดความ
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบตัิงาน
บริหารจดัการกองทุน 

ต่ า 
(๒ x ๒ = ๔) 

ยอมรับความเสีย่ง กระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

สามารถด าเนินงาน/กิจกรรม 
ตามกิจกรรมควบคมุภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานนโยบายและ
แผน 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๔๕ 

จากการพิจารณาก าหนดมาตรการในการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการ 
พิจารณามาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม แล้วจึงก าหนดกิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยพิจารณาตามตารางที่ ๑๔ 

ตารางท่ี ๑๔ การพิจารณามาตรการควบคุมภายในก่อนก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม  

(Existing Control) 
กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง 

(Mitigation Plan) 
๑. การจดัสรรเงิน
อุดหนุนสนับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
 

SR ๑ ข้อเสนอ
โครงการส่วนใหญไ่ม่
ครบถ้วนสมบรูณ์
ตามที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ 
 

๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มอืการ
จัดท าข้อเสนอโครงการให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
๒) ประสานขอข้อมูลพื้นที่จากหนว่ยงาน
เจ้าของโครงการ และก าหนดวันศกึษาพื้นท่ี 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๓) เร่งรดัและปฏิบัตติามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๔) ก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่
โดยใช้ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน การ
พิจารณาโครงการเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการไดต้ามก าหนด
ระยะเวลา และมีความรวดเร็วขึ้น 
๕) จัดท าชุดโครงการขนาดเล็กวงเงินไม่เกิน 
๕ แสนบาท โดยก าหนดแบบฟอรม์ให้ผู้
เสนอโครงการสามารถจัดท าข้อเสนอ
โครงการได้ง่ายและชัดเจน สามารถ
พิจารณาอนุมัติได้เร็วมากข้ึน 

- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ 

 

๓.๒.๕  การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
ภายหลังจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีบัญชีและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว  

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมจะ
ด าเนินการประสานกลุ่มงานเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผน และจัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการกอง
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม  
เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๔๖ 

๓.๓ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กองทุนสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 

๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงลดลง ๑ ระดับ  
โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ  
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๔๗ 

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๔ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน  : การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๑)  
วิธีจัดการความเสี่ยง  (๒) รับ  โอน  ลด  เลี่ยง 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓) - เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายในการเขียน

ข้อเสนอโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๔) ๑. การอนุมัติจัดสรรเงินโครงการมีความรวดเร็วมากขึ้นและ

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒. การอนุมัติจัดสรรเงินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ตัวช้ีวัด - จ านวนโครงการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้วอย่างน้อยร้อยละ 5 

ระยะเวลาการด าเนินการ  (๕) ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบ  (๖) - กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ (บาท) ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมบุคลากร) 

 

ความรุนแรงก่อนการบริหาร เป้าหมายที่คาดหวัง ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
๓ ๕ ๑๕ ๓ ๔ ๑๒ ๓ ๔ ๑๒ 

 

 

 



          แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔    

 หน้า  ๔๘ 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยก าลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease; Covid – ๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต
ของประชาชน รวมถึงกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ อันส่งผลให้การให้การสนับสนุนเงิน
อุดหนุนและเงินกู้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง  
ภัยธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรคระบาด กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าภารกิจหลักที่ส าคัญสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ รายละเอียดตามภาคผนวก ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ๑ 
ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่มีระดับความรุนแรง สูงมาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓ 

ปี 

พ.ศ. 

จ านวน

ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

๒๕๕๕ ๔ ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
๑. แผนแม่บทไมไ่ด้ถูกน าไปใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานของ
กองทุนฯอย่างแท้จริง 

 
- ไม่มีการขับเคลื่อนให้เกดิการปฏบิัติ 
-บุคลากรยังขาดความเข้าใจการท างานและภาระหนา้ที่ตาม
ยุทธศาสตร ์

  ๒. การจดัสรรเงินกองทุนฯไม่ได้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผน
จัดสรร 

- ไม่มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งเงินกู้และเงินอุดหนุน
ท าให้ไม่ทราบถึงวงเงินที่ต้องการใช้จริง 
- ขาดการประสานงานและร่วมท างานอย่างบรูณาการระหว่างกองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมกับผู้จดัการกองทุน 
- บุคลากรขาดศักยภาพในการวเิคราะห์ดา้นการเงินและการลงทุน 

  ความเสีย่งด้านด าเนินการ 
๓.  การพิจารณาอนุมตัิโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน 

 
- การพิจารณาโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

  ๔. กองทนุฯ ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
- กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้ความเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ
กองทุนฯ 

๒๕๕๖ ๒ ความเสีย่งด้านด าเนินงาน 
๑. ระบบติดตามประเมินผล
โครงการฯไมไ่ด้ถูกน าไปใช้งาน 

 

- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่ถกูน ามาใช้งานในระดับเจ้าหน้าท่ี 

  ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติาม
กฎระเบยีบ 
๒. บันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง
กระทรวงการคลัง กับ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ไม่เป็นปัจจุบัน   

 
 
- บันทึกข้อตกลงเกีย่วกบัวิธีการปฏบิัติงานในการกู้ยมื เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ของราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ระหว่าง
กระทรวงการคลัง และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้จัดการ
กองทุนฯ ที่ลงนามเมื่อ ปี ๒๕๕๐ ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ ปี ๒๕๕๒   

๒๕๕๗ ๔ ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
๑. การตดิตามประเมินผลแผน
แม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไมส่ามารถ
ประเมินผลได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ขาดการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลแผนแมบ่ท
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 



 

 

ปี 

พ.ศ. 

จ านวน

ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

  ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน 
๒. การเผยแพร่กรอบทิศทางการ
สนับสนุนกองทุนฯ ตามมาตรา 
๒๓(๔) ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไม่
สามารถเผยแพร่ได้ทุก
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึงและ
รวดเร็วทันต่อการจดัท าข้อเสนอ
โครงการของกลุ่มเป้าหมายภายใน
ปี ๒๕๕๗ 

 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตาม
มาตรา ๒๓(๔) ปี ๕๗-๕๙ มีจ านวนมาก และหลายประเภท 

  ความเสีย่งด้านการเงิน 
๓. ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการ
จัดเก็บค่าบริการและการหักส่งคืน
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่เริ่ม
เปิดเดินระบบ ส าหรบัโครงการ
ด้านการจดัการบ าบดัน้ าเสียและ
การก าจัดของเสยีที่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

 

- การผลักดันให้ อปท. สามารถด าเนินการจัดเก็บค่าบริการและหัก
เงินคืนกองทุนฯ ยังไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ี อปท.
ก าหนด รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการของ 
อปท. มีการเปลีย่นแปลงท าให้นโยบายและแนวปฏิบัตเิปลีย่นไป 
- มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกันในแต่ละพื้นท่ีท าให้การ
ประสานช้ีแจงแนวทางการปฏิบัตงิานต้องใช้ระยะเวลาท าความ
เข้าใจและใช้เอกสารประกอบการช้ีแจงที่แตกต่างกัน 

  ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ 
๔. หลักเกณฑ์การสนับสนุน
โครงการเชิงรุกตามกรอบทิศ
ทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแด
ล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 
 
- ยังไม่มีหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการเชิงรุกตามกรอบทิศ
ทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) 

๒๕๕๘ - - - 

๒๕๕๙ - - - 

๒๕๖๐ ๑ ความเสีย่งด้านการเงิน 
 ๑.ความมั่นคงทางการเงินของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
 - มีรายไดเ้ข้ากองทุนแต่ไมเ่พียงพอ 
 - การขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสมทบกองทุนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ตามเป้าหมาย ท าให้เกิดข้อจ ากัดของงบประมาณที่
เหลืออยู ่



 

 

ปี 

พ.ศ. 

จ านวน

ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

๒๕๖๑ -   

๒๕๖๒ -   

๒๕๖๓ -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภำคผนวก 2 รำยงำนกำรติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจ ำปีบัญชี ๒๕63 ไตรมำสที่ 3 (๑ เมษำยน – ๓0 มิถุนำยน ๒๕๖3) 
และคำดกำรณ์ไตรมำสที่ 4 (1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2563) 

ประเภทควำมเสี่ยง/  
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/  
สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส X ผลกระทบ) 

แนวทำงจัดกำร 
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม 

กิจกรรม/แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง/

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับ 
ผิด
ชอบ ก่อนบริหำร 

ควำมเสี่ยง 
ระดบัควำมเสี่ยงที่

ท ำได ้

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
1. การจัดสรรเงิน
สนับสนุนโครงการยัง
ไม่เป็นไปตาม
เปา้หมาย 

- SR 1 ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่
ไม่ครบถ้วนสมบรูณต์ามที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือการจดัท าข้อเสนอ
โครงการ 

สูง 
(3 x 5 = 15) 

ปานกลาง 
(2 x 5 = 10) 

ลดความเสีย่งโดย
จัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับ 

- เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการ/ ต.ค. 62-
ก.ย. 63 
- จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการ/ ต.ค. 62-
ก.ย. 63  

การอนุมัติจดัสรร
เงินโครงการมคีวาม
รวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้
ค าแนะน าต่อกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการผ่านทาง
โทรศัพท์และการประชุมทางไกลดว้ย
ระบบ Cisco Webex Meeting เมื่อ
วันท่ี 8 พ.ค. 63 และวันท่ี 20 พ.ค. 
63 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3 มี
กลุ่มเป้าหมายส่งข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน โดยจัดท าข้อเสนอ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ ซึ่งมผีลผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของโครงการเบื้องต้น (Check list) 
และเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าในไตรมาส
ที่ 4 จะมีผูส้นใจยื่นขอเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โดย
คาดว่าข้อเสนอโครงการจะมีความ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาอยา่งรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้
การอนุมัติจดัสรรเงินโครงการมีความ
รวดเร็วมากขึ้นและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

กวท. 
กวล. 



 

 

ประเภทควำมเสี่ยง/  
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/  
สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส X ผลกระทบ) 

แนวทำงจัดกำร 
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม 

กิจกรรม/แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง/

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับ 
ผิด
ชอบ ก่อนบริหำร 

ควำมเสี่ยง 
ระดบัควำมเสี่ยงที่

ท ำได ้

- SR 2 กรอบการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

สูง 
(3 x 5 = 15) 

 ลดความเสีย่งโดย
จัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับ 

ปรับ/ทบทวนกรอบ
การสนับสนุน
เงินกองทุนให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน/ 
ต.ค. 62-ก.ย. 63 

- กรอบทิศทางการ
สนับสนุนสอดคล้อง
กับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมปจัจุบัน
มากยิ่งข้ึน 
- จ านวนโครงการที่
สนใจขอรับการ
สนับสนุนสอดคล้อง
กับกรอบการ
สนับสนุนมจี านวน
มากขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 

ในการจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธกีาร
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการขนาดเล็กตามมาตรา 
23 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 ใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิได้มีการก าหนดกรอบ
ทิศทางการสนับสนุนในประเด็นที่เข้า
กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจบุัน 
ประกอบด้วย 
1) การจัดการป่าชุมชน หรือป่า
สาธารณประโยชน์ 
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ  
(ชนิดพันธ์ุพื้นเมือง) 
3) ขยะโรงเรียน 
4) ขยะทะเล 
5) การจัดการน้ าเสียบริเวณริมคลอง 
โดยในไตรมาสที่ 3 มีผลการ
ด าเนินงานดังน้ี 
(1) เสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หลักเกณฑ์วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการขนาดเล็ก
ตามมาตรา 23 (4) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 
เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 63  
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน

กนผ. 



 

 

ประเภทควำมเสี่ยง/  
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง/  
สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส X ผลกระทบ) 

แนวทำงจัดกำร 
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม 

กิจกรรม/แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง/

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับ 
ผิด
ชอบ ก่อนบริหำร 

ควำมเสี่ยง 
ระดบัควำมเสี่ยงที่

ท ำได ้

สิ่งแวดล้อม มมีติขอให้ทบทวน
หลักเกณฑ์ฯ ในการให้การสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดผลกระทบอยา่งเป็นรูปธรรม
ในวงกว้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภำคผนวก 3 รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
กองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม (1) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด 30 กันยำยน 2563 (2) 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

๑. จัดท าและพัฒนานโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ การบรหิารงาน
กองทุน และระบบสนบัสนุนการบริหาร
จัดการกองทุน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ การบรหิารงาน
ไปสู่การปฏิบตัิที่มีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการท างาน 
1.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมลู 
1.2 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล 
1.3 ยกร่างแผน 
1.4 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการบริหารงานกองทนุ
สิ่งแวดล้อม 

1.5 ปรับแก้ไขตามขั้นตอนและจดัท า
เอกสารฉบับสมบรูณ ์

1.6 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน 
1.7 ติดตามและประเมินผล 
1.8 เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 

(1) การแปลงแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ 
เพื่อรองรับความเสี่ยง 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 
(2) การแปลงแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ 
เพื่อรองรับความเสี่ยง 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์

(1) มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายฯ พิจารณากลั่นกรองแผน 
(2) เวียนแจ้งผลและถ่ายทอดแผน
ไปยังกลุ่มงาน 
(3) มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลทุกไตรมาส 
(4) มีการรายงานผล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ 
(5) มีระบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/               

กันยายน ๒๕๖4 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

๒. การจดัท าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ 
ประกาศ และข้อก าหนด เพื่อการบริหาร 
จัดการกองทุน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กองทนุสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และมีความ
คล่องตัว 
ขั้นตอนการท างาน 
2.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมลู/ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3 ยกร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ 

ประกาศ หรือข้อก าหนด 
2.4 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายฯ และปรับแก้ 
ตามขั้นตอน 

2.5 รับฟังความคิดเห็น และปรับแก ้
ตามขั้นตอน 

2.6 จดัท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการกองทุน 

2.7 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน 
และปรับแกต้ามขั้นตอน 

2.8 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต/ิ ลงนาม 

2.9 ประกาศบังคับใช้ 
2.10 ตดิตามและประเมินผล  
 

(1) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อก าหนด เพื่อการ
บริหารจดัการกองทุน                       
ยังไม่ครอบคลุม
สถานการณ์ที่เป็น
ปัจจุบัน 
(2) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อก าหนดยังไมเ่อื้อต่อ
การเข้าถึงของ
กลุ่มเป้าหมาย 
(3) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อก าหนด ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายฯ และผู้บริหาร สผ. 
(2) มีการทบทวนหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อก าหนด ทุกๆ 2 ป ี
(3) มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกรา่ง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ระเบียบ 
ประกาศ และข้อก าหนดใหม่ใหเ้ปน็
ปัจจุบัน 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/               

กันยายน ๒๕๖4 
 

 

 

 

 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

๓. ศึกษาและวิเคราะหส์ถานการณ์ทาง
การเงิน และจดัท าแผนจัดสรรเงินกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนจดัสรร
เงินกองทุนที่เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 
ขั้นตอนการท างาน 
3.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมลู 
3.2 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล 
3.3 ยกร่างแผน 
3.4 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายฯ 
3.5 ปรับแก้ไขตามขั้นตอน และจดัท า

เอกสารฉบับสมบรูณ ์
3.6 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน 
3.7 เผยแพร่แผนจดัสรรฯ ใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบและใช้ประโยชน์ 
3.8 ติดตามและประเมินผล 
3.9 รวบรวมผลการตดิตาม  

เสนอคณะกรรมการกองทุน 

การจัดสรรเงินสนับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

(1) มีการตดิตามผลการจดัสรรเงิน
เป็นรายไตรมาส  
(2) รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ และ
คณะกรรมการกองทุนทราบเป็นราย
ไตรมาส 
(3) เร่งรัดการด าเนินงาน หรือปรบั
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
(4) มีการจัดท าแผนประชาสมัพันธ์
เงินกู้และเงินอุดหนุน 
(5) มีการจัดท าแผนจดัสรรในปี
ถัดไป โดยทบทวนผลการจัดสรรปีที่
ผ่านมา และประมาณการผลการ
จัดสรรในปีถัดไป 

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ 

ผลการจัดสรรเงิน           
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

(1) จัดท าแผนจดัสรร 
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการเงิน
และสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมทุกป ี
(2) ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผน ให้
คณะกรรมการกองทุน
ทราบและพิจารณาเป็น
รายไตรมาส 
(3) จัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับ 

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/               

กันยายน ๒๕๖4 

๔. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการข้อมูล
ด้านทรัพยากรบคุคลยัง
ไม่เป็นระบบ ท าให้เกดิ
การน าไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาองค์กรได้ไม่เตม็
ศักยภาพ 

(1) มีคณะท างานฯ พิจารณา
กลั่นกรองแผน 
(2) มีกระบวนการติดตามผล 
ทุกไตรมาส 
(3) มีการรายงานผล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อ

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/               

กันยายน ๒๕๖4 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ขั้นตอนการท างาน 
4.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมลู 
4.2 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล 
4.3 ยกร่างแผน 
4.4 จดัท าระเบียบวาระเสนอคณะท างาน

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุน 
สิ่งแวดล้อม 

4.5 จดัท าระเบียบวาระเสนอ
คณะกรรมการกองทุน/ปรับแกไ้ขตาม
ขั้นตอน 

4.6 จดัท าเอกสารฉบับสมบูรณ ์
4.7 ติดตามและประเมินผล 

เสนอให้คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(4) มีการเสนอแผนใหผู้้บริหาร
รับทราบ 
(5) มีระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุน 

5. การวิเคราะห์และประเมิน 
ความเหมาะสมของโครงการด้านการจัดการ
มลพิษ ตามมาตรา ๒๓(1) ที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารข้อเสนอโครงการ 
ตามหลักเกณฑ ์
(2) เพื่อจัดท าวาระเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา 
ขั้นตอนการท างาน 
5.1 ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องต้น  

(Check list) 
 

(1) การพิจารณา
กลั่นกรองโครงการมี
ความล่าช้า ท าให้
กระบวนการต่างๆ ล่าช้า
กว่าก าหนด 
(2) ข้อเสนอโครงการยัง
ไม่มีความครบถ้วน
สมบูรณ ์
(3) คณะอนุกรรมการฯ 
ไม่เห็นชอบตาม
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ 
(4) ข้อมลูจากการศึกษา
พื้นที่ด าเนินโครงการยัง
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์

(๑) มีตัวช้ีวัดรายบุคคลเพื่อก าหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น 
(๒) จัดท าคู่มือการจัดท าข้อเสนอ
โครงการเพื่อเผยแพร ่
(๓) เพิ่มเตมิความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ส าหรับการ
ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ 
(4) ประสานขอข้อมูลพื้นท่ีเพิ่มเตมิ
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(5) วางแผนและก ากับกระบวนการ
วิเคราะห์ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ 

(1) ข้อเสนอ
โครงการยังคงไม่มี
ความครบถ้วน
สมบูรณ ์
(2) ข้อมูลจาก
การศึกษาพ้ืนท่ี
ด าเนินโครงการยัง
ไม่สมบูรณ์เพียงพอ 
(3) กระบวนการ
วิเคราะหโ์ครงการยัง
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

(1) เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์คู่มือการ
จัดท าข้อเสนอโครงการ
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ประสานขอข้อมูล
พื้นที่จากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และ
ก าหนดวันศึกษาพ้ืนท่ี 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
(3) เร่งรัดและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(4) ประสานผ่านทาง
โทรศัพท์และระบบ

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม/ 

กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

5.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
ด้านเทคนิควิชาการ 

5.3 จดัท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
มลพิษให้ความเห็นชอบในหลักการ 

5.4 แจ้งผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่
เสนอโครงการทราบ 

5.5 ศึกษาพื้นที่ด าเนินโครงการหรือประชุม
หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.6 จดัท ารายงานผลการศึกษาพืน้ท่ีหรือ
ประชุมหารือ 

5.7 จดัท าหนังสือตดิตามการจดัสง่เอกสาร
หรือข้อมูลประกอบโครงการ 

5.8 จดัท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาในรายละเอียด 

5.9 จดัท าวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา 

ประชุมทางไกล เพื่อให้
ค าแนะน าต่อการจัดท า
ข้อเสนอโครงการให้มี
ความสมบรูณ ์

6. การวิเคราะห์และประเมินความ
เหมาะสมของโครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรา ๒๓(๔) ที่เสนอขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
ตามมาตรา ๒๓(๔) มีความรวดเร็วตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การพิจารณากลั่นกรอง
โครงการมคีวามล่าช้า 

(1) ก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีโดยใช้ระยะเวลาของแตล่ะ
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเป็น
ค่าเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหนา้ที่
สามารถปฏิบัติงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการตาม
ก าหนดระยะเวลา และมีความ
รวดเร็วข้ึน 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่สามารถควบคุม
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง โดย
สามารถควบคุมให้
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
ความเหมาะสม 
ของโครงการใน
เบื้องต้น  

การพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ
บางโครงการ ตาม
มาตรา ๒๓(๔) ยังมี
ความล่าช้า 

(1) ก าหนดตัวช้ีวัด
รายบุคคลของเจ้าหน้าท่ี
โดยใช้ระยะเวลาของ 
แต่ละขั้นตอนการ
พิจารณาโครงการเป็น
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานการวเิคราะห์
ความเหมาะสม 

กลุ่มงานวเิคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม/ 

กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ขั้นตอนการท างาน 
6.1 รับข้อเสนอโครงการและตรวจสอบ

เบื้องต้น 
6.2 วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม

เบื้องต้น (Check list) และจัดท าวาระ
เสนอคณะอนุกรรมการฯ 

6.3 ศึกษาส ารวจพ้ืนท่ีโครงการ และจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการ 

6.4 จดัท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ   
6.5 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน

สิ่งแวดล้อม 

ได้รวดเร็วขึ้น และ
อยู่ในกรอบ
ระยะเวลา แตบ่าง
โครงการยังคงใช้
ระยะเวลาในการ
ปรับแก้ไข
รายละเอียดข้อเสนอ
โครงการนานกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ต้องมีการ
ควบคุมที่ต่อเนื่อง 

ของโครงการได้ตาม
ก าหนดระยะเวลา และ
มีความรวดเร็วขึ้น 
(2) มีการใช้ระบบการ
ประชุมออนไลน์ ในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ
แบบบูรณาการ เพื่อ
ไม่ให้การพิจารณา
โครงการหยุดชะงัก 
ในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

7. การตดิตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม/ การรายงานผลการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้การรายงานผลความ กา้วหน้า
ของการด าเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
ตามคู่มือการประสานการด าเนินงาน
โครงการ 
(2) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการที่ไดร้ับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอ้มเป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

(1) การรายงานผลการ
ด าเนินโครงการมีความ
ล่าช้า 
(2) การเบิกจ่ายเงิน
โครงการมคีวามล่าช้า 

(1) มีคู่มือการประสานการ
ด าเนินงานโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(2) มีการลงพื้นที่เพ่ือประชุมช้ีแจง
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการที่
ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาพื้นที่
ด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่เริม่โครงการ
และตดิตามความก้าวหน้าของ
โครงการทุก ๖ เดือน 
(3) ประสานแจ้งเตือนการรายงาน
ผลรายไตรมาส รายปีและสิ้นสุด
โครงการใหผู้้ด าเนินโครงการทราบ
ก่อนครบก าหนด เวลาอย่างน้อย 
๑๐ วันท าการก่อนสิ้นไตรมาส 

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายเงินโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อมยังมี
ความล่าช้า 
เนื่องจาก 
ผู้ประสานงาน
โครงการไม่เข้าใจ
ขั้นตอน วิธีการ
จัดท ารายงาน 
เอกสารประกอบ 
การรายงานผลและ
การเบิกจ่ายเงิน

(1) ช้ีแจงคู่มือการ
บริหารโครงการทีไ่ดร้ับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
(2) ประสานผู้
ประสานงานโครงการให้
ด าเนินงานตามขั้นตอน
การบริหารโครงการ
อย่างเคร่งครัด 
(3) จัดท าหนังสือทวง
ถามรายงานรายไตรมาส
ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการ
จัดส่ง 
(4) ประสานผ่านทาง

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม/ 

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิ  

กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ขั้นตอนการท างาน 
7.1 ช้ีแจงขั้นตอนการบริหารโครงการ 
7.2 ตรวจสอบแผนการด าเนินงานและ

แผนการใช้จ่ายเงิน และจัดส่งให้
ผู้เกี่ยวข้อง 

7.3 แจ้งเตือนการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส ๑ ปี ๒ ปี  
และสิ้นสุดโครงการ 

7.4 ปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเพือ่ติดตาม
โครงการตามแผนการด าเนินโครงการ 

7.5 จดัท ารายงานสรุปผลการตดิตาม
โครงการ 

7.6 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

โครงการ โทรศัพท์และระบบ
ประชุมทางไกล เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน
โครงการ และให้
ข้อคิดเห็นต่อการด าเนิน
โครงการ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ในช่วง
ระหว่างรอบการลงพื้นที่
ติดตามโครงการ 

8. การติดตามและผลักดันการด าเนินการ
ตามมาตรา 88 และ 93 
วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดเก็บคา่บริการบ าบัดน้ าเสีย
และก าจดัขยะมลูฝอย ในอัตราที่ก าหนด 
ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
(๒) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการหักส่งเงินค่าบริการบ าบัดน้ าเสยี
และก าจดัขยะมลูฝอย ส่งคืนกองทุนใน
อัตราที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด ตาม

รายได้จากการจัดเก็บ
ค่าบริการและหักส่งเงิน
คืนกองทุน ตามมาตรา 
93 ไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

(1) จัดท าบัญชีรายชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ด าเนินการตามมาตรา 88 และ 93 
ในแต่ละป ี
(2) ติดตามการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
รายป ีหรือเป็นระยะแล้วแต่กรณ ี
(3) ประสานกรมควบคุมมลพิษเพือ่
สอบถามความคบืหน้าการก าหนด
อัตราค่าบริการเป็นระยะ 

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มี
ประกาศ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
และการก าหนด
อัตราค่าบริการ ไม่
สามารถจัดเก็บ
ค่าบริการได ้

(1) ประสานกรม
ควบคุมมลพิษเพื่อเร่งรัด
การก าหนดอัตรา
ค่าบริการเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 
(2) จัดท าฐานข้อมูลผู้
ติดต่อประสานงาน 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัตสิง่เสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 
ขั้นตอนการท างาน 
8.1 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษเพื่อ
ก าหนดอัตราค่าบริการ 

8.2 ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าการก าหนดอตัรา
ค่าบริการ 

8.3 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ด าเนินการจัดเก็บคา่บริการ 

8.4 ประสานองค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่น
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
จัดเก็บค่าบริการและส่งเงินคืนกองทุน 

8.5 ลงพื้นที่ ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบ
พื้นที่และการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน 

8.6 จดัท ารายงานผลการตดิตามตรวจสอบ 
8.7 จดัส่งรายงานให้หน่วยงานเจา้ของ

โครงการรับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

8.8 จดัท าสรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรา 93 ในภาพรวม 

8.9 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

 
 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

9. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง และคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วางแผน
จัดการความเสีย่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
(๒) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถ
ด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการท างาน 
9.1 ศึกษา รวบรวมผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงในปีท่ีผ่านมา 
9.2 ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยง 
9.3 จดัประชุมคณะท างานพิจารณา ร่าง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
9.4 ปรับแก้ไข ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง 
9.5 จดัท าวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน

สิ่งแวดล้อม 
9.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงประจ าปี  
เป็นรายไตรมาส 

แผนบริหารความเสี่ยง
ยังไม่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามหลัก
มาตรฐานสากล 

(1) รวบรวมข้อเสนอแนะของ 
ผู้ประเมินผลการด าเนินงาน 
(2) ศึกษากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล 
(2) รวบรวมผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงในปีก่อนหน้า 
และประเมินผล 
(3) แจ้งกลุ่มงานเพ่ือระบปุัจจัยเสีย่ง
ระดับองค์กร และวิเคราะหแ์นวทาง
จัดการความเสีย่งดังกล่าว 
(4) ประชุมคณะท างานพิจารณา 
ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง 
และร่าง คู่มือการบริหารความเสีย่ง 
กองทุนสิ่งแวดล้อม  
(5) จัดท าแบบฟอร์มรายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสีย่ง ติดตามผลกาด าเนินงาน
ตามแผน และรายงานเป็นราย 
ไตรมาส 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 

10. การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  
(1) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ข้อมูลไมเ่พียงพอส าหรับ
การประเมินความคุ้มค่า
ของการด าเนินโครงการ 

(1) จัดท ากรอบในการคดัเลือก
โครงการเพื่อประเมินความคุม้ค่า
การปฏิบัตภิารกจิของกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
(2) คัดเลือกโครงการ 

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการบางราย 
ไม่มีการเก็บข้อมลู
ตั้งแต่เริม่ด าเนินการ 

(1) ประสานหน่วยงาน
เจ้าของโครงการตั้งแต่
เริ่มด าเนินโครงการ และ
ติดตามเป็นระยะ เพื่อให้
มีการจัดเก็บข้อมูลอยา่ง

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(2) เพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจว่ามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน มากหรือน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายและผลเสียทีเ่กิดขึ้นอย่างไร 
(3) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการทบทวน 
จัดล าดับความส าคัญในการปฏิบตัภิารกิจ 
และปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
(4) เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณในระยะต่อไป 
(5) เพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
ขั้นตอนการท างาน 
10.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
10.2 ยกรา่งรายงานการประเมินความ

คุ้มค่า รายโครงการ 
10.3 ยกรา่งรายงานการประเมินความ

คุ้มค่าการปฏิบัตภิารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

10.4 ประชุมคณะท างาน/ปรับแก้ไข
รายงานตามข้อเสนอแนะ 

10.5 จัดท าวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

10.6 เผยแพรร่ายงาน 
 
 
 

(3) แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
ว่าจะมีการประเมินความคุ้มค่า
โครงการหลังจากแล้วเสร็จไปแล้ว 
1-2 ป ี
(4) จัดท าแบบฟอร์มเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่ารายโครงการ 
(5) จัดท าแบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าภาพรวม 

ต่อเนื่อง 
(2) ศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจากกองทุน 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

11. จัดท าร่างกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดการประเมนิผล 
การด าเนินงานในแตล่ะปีบญัชี 
(๒) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ขั้นตอนการท างาน 
11.1 ประสานกลุ่มงานเพ่ือจัดท าร่าง

หลักเกณฑ ์
11.2 ยกรา่งตัวช้ีวัด 
11.3 จัดท าวาระเสนอคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
11.4 ส่งรา่งหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดให้

กรมบัญชีกลาง 
11.5 ประชุมหารือร่างเกณฑ์ตัวชีว้ัด

ระหว่างผู้แทนในคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบญัชีกลาง 
ทริส และ สผ. 

11.6 กรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียนให้ สผ. เพื่อเสนอประธาน
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมลงนาม 

11.7 เสนอ ปกท.ทส. พิจารณาลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

กรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลยังไม่
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

(1) ประสานกลุ่มงานจดัท าร่าง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
(2) ยกร่างตัวช้ีวัดการประเมินผล
การด าเนินงาน 
(3) ประชุมหารือ ร่าง เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ระหว่างผู้แทนในคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบญัชีกลาง 
ทริส และ สผ. 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

11.8 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน และ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินผล 

12. การจัดท ารายงานการประเมนิผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
ขั้นตอนการท างาน 
12.1 รวบรวมผลการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดจากกลุ่มงาน 
12.2 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานราย

ไตรมาส และรายงานผลการ
ด าเนินงานภาพรวม 

12.3 จัดท าวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน
มีความลา่ช้า 

(1) ประสานกลุ่มงานเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดทุกไตร
มาส โดยให้กลุม่งานรายงานผลการ
ด าเนินงานโดยละเอียด และส่งผล
การด าเนินงานให้ทันตามก าหนด 
(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อผูบ้ริหารเป็นรายไตรมาส 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 

13. การจัดท ารายงานประจ าปีกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ
ประจ าป ี
(2) เพื่อรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
(3) เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงานของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 
(4) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารงาน 
 

(1) การจัดท ารายงาน
ประจ าปมีีความล่าช้า 
(2) รายงานประจ าป ี
ยังไม่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงพอของ
รูปแบบและเนื้อหาที่จะ
น าเสนอ 

(1) รวบรวมผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
(2) ยกร่างรายงาน 
(3) เวียนร่างรายงานแก่เจ้าหน้าที่
ภายในกลุ่มงานเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบและเนื้อหาท่ี
น าเสนอ 
(4) จัดประชุมคณะท างานพิจารณา
รายงาน 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ขั้นตอนการท างาน 
13.1 รวบรวมผลการด าเนินงานของ

กองทุนสิ่งแวดล้อมในปีท่ีผ่านมา 
13.2 ยกรา่งรายงาน 
13.3 ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ 
13.4 จ้างพิมพ์และเผยแพร ่
14. การจัดท ารายงานผลทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ทราบสถานภาพการเงนิของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของผู้บริหาร 
ขั้นตอนการท างาน 
14.1 ประสานกรมบัญชีกลาง กลุม่งาน

ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม และ 
กลุ่มงานคลังและพัสดุ สผ. จัดท า
รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม รายงานงบการเงิน  
ผลการเบิกจ่ายงบบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผลการให้การสนับสนนุ
เงินโครงการ 

14.2 จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน  
ผลการเบิกจ่าย และการรายงาน 
ทางการเงิน 

14.3 จัดท าวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดท ารายงานผล
ทางการเงินมีความล่าช้า 

(1) ประสานกลุ่มงานคลังและพัสดุ 
สผ. รายงานผลการเบิกจ่ายงบ
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
สอบทานเป็นรายเดือน 
(2) ประสานกลุ่มงานสอบทานผล
การเบิกจ่ายงบบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมเป็นรายไตรมาส 
(3) ประสานกรมบญัชีกลางจัดท า
รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมและน าส่งรายงาน 
เป็นรายไตรมาส และน าส่งภายใน 
15 วัน หลังสิ้นไตรมาส 
(4) ประสานกลุ่มงานรายงานผล 
การสนับสนุนเงินโครงการเป็นระยะ 
(5) จัดท ารายงานเสนอ ผอ.กบก. 
เป็นรายไตรมาส 
(6) จัดท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นรายไตรมาส 
(7) จัดท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

14.4 จัดท าวาระเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

15. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อรับทราบความพึงพอใจของผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
(2) เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบรหิารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ใหส้ามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง 
มีประสิทธิผล ท้ังในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ 
ขั้นตอนการท างาน 
15.1 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผูม้ีส่วนได ้

ส่วนเสยี 
15.2 จัดท าร่างแบบสอบถามครอบคลุม

ประเด็นตามที่บริษัทท่ีปรึกษา
ก าหนด และจัดท าแนวทางส ารวจ 
แบบสอบถามและรูปแบบ 
การประมวลผล 

15.3 จัดส่งแนวทางการส ารวจ 
แบบสอบถามและรูปแบบ 
การประมวลผลให้กรมบัญชีกลาง
และบริษัทที่ปรึกษาพิจารณา 

15.4 ด าเนินการว่าจ้างส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

(1) ด าเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ทันตามก าหนด 
(2) ผลคะแนนท่ีไดร้ับ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

(1) จัดท าร่างแบบสอบถาม  
แนวทางการส ารวจ และรปูแบบ 
การประมวลผล จัดส่งให้
กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
ไตรมาสที่ 2 
(2) วิเคราะห์ผลจากการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เพื่อน าไปประกอบการจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์และระบุกลุม่ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
ทุนหมุนเวียน ส าหรับปรบัปรุง 
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการได ้

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

15.5 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ส ารวจ
ความพึงพอใจ 

15.6 จัดส่งสรุปรายงานฯ ให้
กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา 

16. การรายงานผลการด าเนินงานตาม 
ข้อสั่งการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 
ข้อสั่งการเสนอต่อผู้บรหิาร 
ขั้นตอนการท างาน 
16.1 พิจารณาความเกี่ยวข้องของ 

ข้อสั่งการ 
16.2 ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดท าขอ้มูล 
16.3 รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
16.4 แจ้งตอบรายงานผลการด าเนินงาน

ตามข้อสั่งการ 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม 
ข้อสั่งการมีความล่าช้า 

(1) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผน และ
นโยบายรัฐบาล 
(2) พิจารณาข้อสั่งการและ 
การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้อง 
(3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดท าข้อมลู
รายงานผลการด าเนินงานตาม 
ข้อสั่งการ และส่งให้ทันตามก าหนด 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564 

17. การปฏิบตัิงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุน
แต่งตั้ง 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบผล

(1) การจัดประชุมไม่
เป็นไปตามวันและเวลา
ทีก่ าหนด 
(2) การน าเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการไม่
เป็นไปตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 
(3) จัดท ารายงานการ
ประชุมแล้วเสร็จล่าช้า 

(1) ก าหนดรูปแบบในการเสนอ
วาระการประชุมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
(2) ประสานกลุ่มงานแจ้งก าหนดวัน
ส่งต้นฉบับและเอกสารประกอบ
วาระ และเร่งรดัตดิตามใหส้่งทัน
ตามก าหนด 
(3) จัดท าและส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการก่อนถึงก าหนดวนั

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการ
กองทุน

สิ่งแวดล้อม/ 
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนและ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
กองทุน และด าเนินงานตามมตภิายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) เพื่อเผยแพรร่ายงานการประชุม 
ให้ผู้สนใจได้รับทราบผลการพิจารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
ขั้นตอนการท างาน 
17.1 ประสานกลุ่มงานจัดท าวาระ 

การประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

17.2 รวบรวมวาระเสนอผู้บรหิาร 
17.3 จัดท าเล่มวาระ น าส่งกรรมการ/

อนุกรรมการ 
17.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ 
17.5 จัดท ารายงานและเวียนรับรอง

รายงาน 
17.6 แจ้งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
17.7 บันทึกมติการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนลงในเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร ่

และมีการปรับแกไ้ข
รายงาน ส่งผลให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบผลการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุน
และคณะอนุกรรมการ
ล่าช้า 
(4) การเผยแพร่มติการ
ประชุมยังไม่เป็นปัจจบุัน 
(5) มติการประชุม 
มีเนื้อหาที่ไมไ่ด้ปรับปรุง
ให้ถูกต้อง 

ประชุม อย่างน้อย 10 วัน 
(4) ประสานคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมประชุม ก่อนการประชุม ๑ วนั 
(5) ก าหนดระยะเวลาในการจดัท า
รายงานการประชุม และการปรับ 
แก้ไขรายงานตามความเห็นของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน หลังจาก
สิ้นสุดการแจ้งเวียนรายงานการ
ประชุม 
(6) ตรวจสอบข้อมูลของรายงาน 
การประชุมใหเ้ป็นปัจจุบัน ก่อนน า
รายงานการประชุมเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม 

18. การประสานและตดิตามการ
ด าเนินงานตามมติและนโยบายที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ผลการติดตามตรวจสอบ
ไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน 

มีการตดิตามผลการด าเนินงานเปน็
รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการ
กองทุน

สิ่งแวดล้อม/ 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการท างาน 
18.1 ประสานกลุ่มงานเพ่ือขอข้อมูล  

ผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคัญ 
18.2 รายงานผลการด าเนินงานตอ่

คณะกรรมการกองทุน 

กันยายน 2564 

19. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เครือข่ายสารสนเทศการบริหารงานกองทุน 
และบริการข้อมลูต่อสาธารณะ  
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีข้อมลูที่เป็น
ปัจจุบัน 
(2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
ขั้นตอนการท างาน 
19.1 ประสานกลุ่มงานต่าง ๆ เพือ่รวบรวม

ข้อมูล 
19.2 วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล 
19.3 น าข้อมูลบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล 
19.4 เผยแพร่ข้อมลูลงในเว็บไซต ์

(1) ข้อมูลขาดความ
ถูกต้องชัดเจน 
(2) ระบบสารสนเทศยัง
ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(3) รูปแบบเว็บไซต์ ไม่
น่าสนใจ ขาดความ
ทันสมัย 

(1) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนน าเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต ์
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและตอบสนองตอ่
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(3) ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้
น่าสนใจและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการ
กองทุน

สิ่งแวดล้อม/ 
กันยายน 2564 

20. การประชาสัมพันธ์และประสานงาน
เครือข่ายกองทุน  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้สนใจ 

(1) ไม่ได้บริษัทที่
เหมาะสมในการจัดท า
เอกสารเผยแพร ่
(2) กลุ่มงานต่าง ๆ ส่ง
ข้อมูลให้ช้ากว่าก าหนด 
ท าให้ไม่สามารถจดัส่ง

(1) มีคณะกรรมการคดัเลือกบริษทั 
ผู้รับจ้าง 
(2) ประสานกลุ่มงาน ส่งข้อมูล
ภายในก าหนด 
(3) มีการระบุการเสียค่าปรับใน
สัญญาจ้าง หากบริษัทให้ผูร้ับจ้าง 

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการ
กองทุน

สิ่งแวดล้อม/ 
กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

ขั้นตอนการท างาน 
20.1 จัดท าเอกสารเผยแพร่ ได้แก่ 

จดหมายข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม 
แผ่นพับ คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม 

20.2 คัดเลือกบริษัทท่ีเหมาะสมในการ
จัดพิมพ ์

20.3 ประสานกลุ่มงานเพ่ือจัดท าข้อมูล 
ที่จะเผยแพร ่

20.4 จัดส่งข้อมูลให้บริษัทผู้รับจา้ง
ด าเนินการจัดพิมพ ์

ต้นฉบับให้กับบริษัทผู้
รับจ้างได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
(3) บริษัทผู้รับจ้างจัดส่ง
เอกสารล่าช้ากว่าท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 

ไม่สามารถส่งได้ทันตามก าหนด 
(๔) เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
ประสานบริษัทผูร้ับจ้างเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

21. การปฏิบตัิงานด้านเอกสาร ได้แก่ 
จัดท าทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวียนหนงัสือ และ
จัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับ
เอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ระเบียบ สามารถสืบค้นและติดตามได้ง่าย 
(2) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

เอกสารขาดความ
ถูกต้อง 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารก่อนน าส่ง 
(2) มีการจัดท าทะเบียนหนังสือรบั 
ทะเบียนหนังสือส่ง เมื่อเวียนหนังสือ 
ท าให้สามารถติดตามและ 
ตรวจสอบได ้
(3) มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
ที่สามารถค้นหาเรื่องที่รับ-ส่ง ได ้
(4) จัดเก็บเอกสาร ในแฟ้มงาน 
แยกเป็นหมวดหมู ่

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป/ 

กันยายน 2564 

22. การปฏิบตัิงานด้านวัสดุและครุภัณฑ์ 
ได้แก่ การจดัซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์  
การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจนับ
พัสดุ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

การลงบันทึกรายการ
เบิกวัสดุยังไม่ครบถ้วน 

(1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส ารวจ
ความต้องการใช้วัสด ุ
(2) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน 
และให้เจ้าหน้าท่ีลงบันทึกการเบิก
รายการวสัดุทุกครั้ง 
(3) ตรวจนับพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ 

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ 

การลงบันทึก
รายการเบิกวัสดุยัง
ไม่ครบถ้วน 

ให้มีการตดิตามโดย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ให้มีการลงบันทึก
รายการเบิกวัสดุทุกครั้ง 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป/ 

กันยายน 2564 



 

 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

 

(๕) 
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

(๖) 
กำรประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 
 

(๗) 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(๘) 
กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

(๙) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
(2) เพื่อให้สามารถตรวจสอบจ านวนพัสดุ 
ครุภณัฑ์ และวัสดสุ านักงานคงเหลือ 
ประจ าปไีด้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 

          ลายมือช่ือ      

                                    (นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา) 
           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

                                                                                   วันท่ี...........เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2563... 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภำคผนวก 4 กำรประเมินควำมเสี่ยงโดยใช้เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

Strategic 
Risk 

๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าขอ้เสนอโครงการ 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
ตามขั้นตอน พบว่าการพจิารณาเบื้องต้น (Checklist) ไม่มีข้อเสนอโครงการใดที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ดังนั้น จึง
ต้องมีการปรับแก ้การลงพื้นที่ส ารวจ อาจมีความเห็นเพิ่ม เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกจิกรรม ซ่ึงต้องมีการปรับแก้ไข 
การเสนออนุกรรมการพิจารณา ย่อมมีความเห็น อาจกระทบกจิกรรมและงบประมาณ ต้องมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
เช่นกัน รวมถึงการเสนอกรรมการกองทนุฯพิจารณา อาจมีความเห็นเพิ่มเติม ขอ้เสนอโครงการก็ต้องปรับแก้ไข
เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน ดังนั้นข้อเสนอโครงการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติและพร้อมที่จะท าแผนงาน-แผนเงิน 
อย่างไรก็ตาม ระดับของโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ  
เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศ หากข้อเสนอโครงการขาดความสมบูรณ์  
ไม่ครบถ้วน ส่งผลท าให้การสนับสนุนเกดิความล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับการแก้ไข
อย่างล่าช้า ซ่ึงจะกระทบตอ่คุณภาพชวีติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ใน 
ระดับที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

Strategic 
Risk 

๒. การจัดสรรเงินกู้สนับสนุนโครงการยงัไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ภาคเอกชนที่
ประกอบกิจการอันก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ไมว่่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงแรม หรือ
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีเงินทุนส าหรับใช้ในการก่อสรา้ง ปรับปรุงระบบ หรืออุปกรณ์ส าหรับก าจัด บ าบัด 
ตลอดจนควบคุมของเสีย น้ าเสียและมลพิษ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
   อย่างไรก็ตาม ในป ีพ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ หนุนแบงก์พาณิชย์ไทย
ให้สินเช่ือที่ค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, 
Governance) โดยมีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติรว่มกันในการให้สินเชื่ออยา่งมีความรับผิดชอบ หรือ 
Responsible Lending Guideline เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีกระบวนการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
ที่ค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงินเองและ
บรรเทาปัญหาต่างๆ ซ่ึงพร้อมน านโยบายไปใช้ประกอบการให้สินเช่ือภายในส้ินปี พ.ศ. 2563 จึงให้คะแนนโอกาส
ที่จะเกิดทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายของภาคเอกชน อยู่ในระดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากในส่วนของการทีก่องทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถให้การ
สนับสนุนเงินกู้ได้ตามแผนจัดสรร โดยส่งผลกระทบในระดับของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงให้คะแนนระดับ
ผลกระทบอยู่ในระดับที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

 SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้ลดลงจน
ใกล้เคียงและต่ ากวา่ 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) พิจารณาให้คะแนนอยู่ในระดับที่ 3 
อัตราดอกเบี้ยใหก้ารสนับสนุนเงินกู้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อมูลอัตราดอกเบีย้ของแหล่งเงินกู้ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

ผู้ให้บริการ การให้บริหาร อัตราดอกเบ้ีย/เงื่อนไข 
ธนาคารกสกิรไทย สินเช่ือรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy 

Saving Guarantee Program)  สินเช่ือคาร์บอนเครดิต  ท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมกันลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายคือการช่วยให้
ผู้ประกอบการลดต้นทุนการใช้พลังงานและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน 

ไม่มีข้อมูล 

สินเช่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Tech 
Development Fund for Biogas)  ให้การสนับสนุนด้าน
เงินทุนให้โรงงานติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียประสิทธิภาพสูง ใช้
พลังงานต่ า และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ 

วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนช าระ
สูงสุด 6 ปี โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบ้ียต่ า 
ร้อยละ 1.45/ป ี

ธนาคารการเพื่อ
การเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเช่ือสีเขียว เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการเกษตรหรือกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเกษตร
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กรณีผู้กู้เป็นเกษตรกร/บุคคล อัตราดอกเบ้ีย = 
MRR กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล 
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน หรือองค์กร กลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์การเกษตร อัตราดอกเบี้ย = MLR โดย
ปัจจุบัน MRR = ร้อยละ 7/ปี MLR = ร้อยละ 5/ปี 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธขิอรับการสนับสนุน อัตราดอกเบ้ีย/เงื่อนไข 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25/ปี  

2) ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี  
3) ระยะเวลาช าระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นไม่เกิน 10 ปี 

รัฐวิสาหกิจ 1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5/ป ี 
2) ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี  
3) ระยะเวลาช าระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ป ี

เอกชน 1) อัตราดอกเบี้ย  
- ร้อยละ 2/ปี กรณีใช้หนังสือค้ าประกันและโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก  
- ร้อยละ 3/ปี กรณีใช้หลักทรัพย์อ่ืนค้ าประกัน 
2) ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี  
3) ระยะเวลาช าระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ป ี



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากในส่วนของการทีก่องทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถให้การ
สนับสนุนเงินกู้ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากแหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากวา่ 
ส่งผลกระทบในระดับของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่
ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคร้ังที่ 
1/2560 เมื่อวันที ่27 ม.ค. 60 และ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 มีมตอินุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ในลักษณะเงินก้อน (lump sum) ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้บริหารจดัการและอนุมัติเงินให้กับลูกค้าแบบ
เบ็ดเสร็จ วงเงินรวม 200 ล้านบาท ใน 3 ลักษณะโครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรอือปุกรณอ์ื่นใด ในระบบบ าบัดอากาศเสียหรอืระบบบ าบัดน้ าเสีย หรอืระบบก าจัด
ของเสีย เพื่อการทดแทนระบบเดมิทีม่ีอยู่ทีห่มดอายุการใช้งาน โดยงบประมาณโครงการไม่เกนิ 50 ล้านบาท 
   2) โครงการติดตั้งระบบส าหรับหมกัมูลสตัว์จากฟาร์มปศุสัตว์ เพือ่ให้สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชนเ์ป็นปุ๋ย หรือสารบ ารุง
ดิน ทีม่ีก าลงัการผลิตตอ่เครือ่งไม่เกนิ 20 ตนั/วนั และระบบดังกล่าวตอ้งมีใบรับประกนัผลงานอย่างน้อย 1 ปี 
   3) โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบ าบัดน้ าเสียของสถานประกอบการที่มีความสามารถในการบ าบัด ไมเ่กนิ 100  
ลูกบาศก์เมตร/วัน 
    โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงพยาบาลเอกชน ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ลูกค้ามี
ความต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแต่เพิ่มขนาด ซึ่งไม่ตรงตามกรอบ ซ่ึงมีโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
บ่อยๆ จึงให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากในส่วนของการที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่สามารถ
ให้การสนับสนุนเงินกู้ lump sum ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงให้คะแนน
ระดับผลกระทบอยู่ในระดับที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operational 
Risk 

๓. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอก 

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้ง
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอนิเตอร์เน็ต สผ. 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ข้อมูลจากกองติดตามและประเมินผล สผ. ในการเก็บขอ้มูล
จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ. พบวา่อัตราการเกิดปัญหาดังกล่าวมีอัตราเฉลีย่ 
2.33 ครั้ง/ปี จึงพิจารณาให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 2 

ปีงบประมาณ จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต 
2560 4 
2561 2 
2562 1 
2563 อยู่ระหว่างเก็บ record 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ปัจจุบันการท างานต้องการความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นปัญหาการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต สผ. อาจส่งผลให้การท างานบางอย่างเกิดความล่าช้า อยา่งไรก็
ตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อเจ้าหนา้ที่ สผ. ในระดับปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงให้คะแนน
ระดับผลกระทบอยู่ในระดับที ่3 
 
 
 
 
 
 
 

Operational 
Risk 

๔. ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่งไม่
สามารถด าเนินงานตามระเบียบคณะ กรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมวา่ด้วยอ านาจหนา้ทีข่อง
ผู้จัดการกองทุนการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ 
 
 
 
 
 
 
 

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ  
หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 
การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน/

ระยะเวลาทีก่ าหนดในระเบยีบ
คณะกรรมการกองทุนฯ 

จ านวน ร้อยละ 

1) การส่งเงินคืนกองทุนตาม  
ม.88 และ ม.93 ล่าช้า  
(ปี 2561) 

11 พื้นที่ จากจ านวนพื้นที่ที่ต้อง
ด าเนินการตาม ม.88 และ ม.93 
ทั้งหมด 26 พื้นที่ 

42.31 

2) การขาดส่งเงินคืนกองทุนตาม  
ม.88 และ ม.93 (ปี 2562) 

8 พื้นที่ จากจ านวนพื้นที่ที่ต้อง
ด าเนินการตาม ม.88 และ ม.93 
ทั้งหมด 27 พื้นที่ (อยู่ระหว่างประสาน
ติดตาม) ไม่นับรวมพื้นที่ที่มีมติ
คณะกรรมการกองทุนไม่ต้องส่งเงินคืน 
จ านวน 4 พื้นที่ 

29.63 

   จากการพิจารณาความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ทีห่น่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลาทีก่ าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
35.97 อยู่ในระดับปานกลาง จึงให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) การที่หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาทีก่ าหนดในระเบยีบคณะกรรมการกองทุนฯ ส่งผลกระทบต่อรายรับของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับเจา้หน้าที่ เช่น การสอบถามความคืบหนา้ การจัดท าหนังสือทวงถาม  
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial 
Risk 

๕. รายได้จากการจัดเกบ็ค่าบริการตามมาตรา ๙๓ 
ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
เรื่องอัตราค่าบริการ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถส่งค่าบริการได้ 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) พิจารณาจากข้อมูลพื้นทีท่ี่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 - 2562 ที่จะต้องด าเนินการตาม ม.88 และ ม. 93 ดังนี้ 

โครงการ พื้นทีท่ี่ยังไม่ออกประกาศ 
กก.วล. (พื้นที่) 

พื้นทีท่ี่ออกประกาศ กก.วล. แลว้ 
(พื้นที่) 

รายได้ที่สูญเสียไป/ปี 
(ล้านบาท) 

น้ าเสีย 21 9 3.94 
ขยะมูลฝอย 19 24 4.50 
ขยะติดเชือ้ 4 0 0.95 
ขยะอันตราย 3 0 0.71 
ผลิตขยะเพื่อ
เป็นเชือ้เพลิง 
(RDF) 

12 0 2.84 

รวม 59  

(ร้อยละ 64.13 ของพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม) 

33 12.95 

หมายเหตุ : 1) ค านวณค่าเฉลี่ยการหักส่งเงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2562) โครงการขยะมีการส่งเงินคืนกองทุนโดยเฉลี่ย 187,663.62 บาท/ปี/โครงการ โครงการน้ าเสียมี
การส่งเงินคืนกองทุนโดยเฉลี่ย 237,018.06 บาท/ปี/โครงการ 2) รายได้ที่สูญเสียไป/ปี ค านวณจาก จ านวนพื้นที่ที่ยังไม่ออกประกาศ 
กก.วล X ค่าเฉลี่ยการส่งเงินคืนกองทุนของแต่ละประเภทโครงการ โดยสมมติว่า 1 พื้นที่/1 โครงการ 
จึงให้คะแนนโอกาสอยู่ในระดับที ่3 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบรกิาร ท าให้ไม่สามารถส่งค่าบริการได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนผลกระทบอยู่ในระดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน  

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล/กระทรวงการคลัง เร่ือง การ
ด าเนินตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงกองทุน
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 กิจกรรม ในปีบัญชี 2561 และ
ด าเนินการได้ครบทุกกิจกรรม ในปีบญัช ี2562 
   จากการด าเนินงานพบว่ากลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้
มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจดัของเสียรวม ยังมีการน าส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมโดยเช็คธนาคาร 
หรือโอนเงินเเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน) แล้ว จ านวน ๒๖ แห่ง แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ-จ่ายเงิน
นอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ โดยได้พิจารณาให้คะแนนโอกาสอยูใ่นระดับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) การที่กลุ่มเป้าหมายของกองทนุสิ่งแวดล้อมบางกลุ่มยังไม่มีการ
ด าเนินการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าใหก้องทุนสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการรับเงิน และจา่ยเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ได้ร้อยละ 88.89 ของกิจกรรมการรับ-จ่ายเงินทั้งหมด จึงพิจารณาให้คะแนนผลกระทบ
อยู่ในระดับที่ 3 
 



 

 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compliance 
Risk 

๗. กฎ/ระเบยีบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รองรับ
การบริหารจัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/ 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

CR ๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับ
การบริหารจัดการกองทุนได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของประเทศ พบวา่มีบางกรณีที่
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทีจ่ะต้องมีการแกไ้ขเร่งด่วน แต่กองทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถให้การสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์อันเนื่องมาจากระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้พิจารณาให้คะแนนโอกาสอยู่ในระดับที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจบุันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 
ทั้งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขแบบปัจจบุันทันด่วน และปญัหาที่ต้องมีการแก้ไขโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดผลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซ่ึงหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการ
แก้ไขจะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของการด าเนินงานได้
พิจารณาแลว้ว่าส่งผลกระทบเฉพาะในสว่นของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเทา่นั้น จึงพิจารณาให้คะแนน
ผลกระทบอยู่ในระดับที ่2 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ๕ : การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าบัญชี ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย 
 SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ ากว่า 

SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
๑. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางคร้ังเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต 

สผ. 
๒. ผู้ได้รบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุฯ บางแห่งไม่สามารถด าเนนิงานตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอ้มว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน 
การรับเงินและเบิกจา่ยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๑. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ืองอัตราค่าบริการ ท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้ 
๒. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
๑. กฎ/ระเบียบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้
ทันนโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

CR ๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้ทันสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะที่ปรึกษา 
นางรวีวรรณ  ภูริเดช  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช    รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายประเสริฐ  ศิรินภาพร    รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์    รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บรรณาธิการ 
นายอิศรพันธ์  กาญจนเรขา  ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียบเรียง  
นางรสรนิ  อมรพิทักษ์พันธ ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางจริยา  สงวนญาต ิ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางสาวสุทธาสินี  แจง้เดชา  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นายปริวรรต ทิพย์เสวต  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางสาวกมลฉัตร เกิดมั่นคง  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

ออกแบบ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

จ านวนหน้า ๑๙ หน้า 

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 256๓ 

จัดพิมพ์โดย 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐   โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘ - ๙๙ 
เว็บไซต์ www.envfund.onep.go.th เฟซบุ๊ค www.facebook.com/envfund.onep/  
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
โดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค าน า 

ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในปี พ .ศ. 
๒๕๖๓ ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease; 
Covid – ๑๙) อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึง
กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเป็นมาตรการ
ทางการเงินส าหรับสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยเช่นกัน และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านต่างๆ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนงานที่ไม่สามารถด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาวะวิกฤติ อันส่งผลให้การให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นไป
โดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นเพ่ือให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรคระบาด กองทุน
สิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุน
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าภารกิจหลักที่ส าคัญสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือ
ภัยพิบัติต่างๆ 

 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

                  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญภาพ  ค 
สารบัญตาราง  ง 
บทที่ ๑  บทน า          ๑ 

๑.๑ ความส าคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต   ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์        ๒ 
๑.๓ สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง     ๒ 
๑.๔ ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง     ๒ 
๑.๕ การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อม 

ต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม     ๒ 
๑.๖ โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ    ๓ 
๑.๗ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน      ๔ 

บทท่ี ๒  การวิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง ๕ 
๒.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงาน ๕ 
๒.๒ การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม  

 และผลกระทบจากเหตุการณ์ ๕ 
๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ ๖ 
๒.๔ การระบุกระบวนงานที่ส าคัญ ๗ 
๒.๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่ส าคัญ   ๘ 
๒.๖  กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)     ๙ 
๒.๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการ 

 ฟ้ืนคืนสภาพ ๑๑ 

๒.๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๓ 
บทที่ ๓  ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการกอบกู้ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ๑๔ 
ภาคผนวก 
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สารบัญภาพ 
           หน้า 

ภาพที่  ๑ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองทุนสิ่งแวดล้อม     ๔ 
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สารบัญตาราง 
           หน้า 

ตารางที่ ๑ ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ   ๓ 
ตารางที่ ๒ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตที่มีต่อการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม   ๕ 
ตารางที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ  ๖ 
ตารางที่ ๔ กระบวนงานที่ส าคัญ   ๗ 
ตารางที่ ๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่ส าคัญ  ๘ 
ตารางที ่๖ กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง  ๙ 
ตารางที่ ๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ   ๑๑ 
ตารางที่ ๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน   ๑๓ 
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บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความส าคัญของการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต 
  สถานการณ์วิกฤตต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลกระทบรุนแรงและอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 
Disease; Covid – ๑๙) ที่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน รวมถึงกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ การที่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ประชาชนในฐานะผู้รับบริการ ไม่สามารถขอรับบริการที่จ าเป็นจากภาครัฐได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐใน
การบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) เสนอ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Management : BCM) เพ่ือให้สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยที่
หน่วยงานยังสามารถด าเนินภารกิจหลักที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง 

  ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการบริหารจัดการ
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้ในเบื้องต้น ประกอบด้วย การให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยได้
ส าหรับบุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยรถโดยสาธารณะ และการก าหนดให้มีการท างานจากที่พักอาศัย โดยแบ่งเป็น ๒ 
กลุ่ม สลับกันเข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมแบบออนไลน์ การส่งแบบสอบถามเพ่ือขอ
ข้อมูล แทนการลงพ้ืนที่ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากองทุนสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสามารถด าเนินภารกิจหลักที่ส าคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ จึงได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่ เกี่ยวข้อง เมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤตอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การก่อจลาจล รวมถึงการเกิดโรค
ระบาด เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและท าให้กระบวนการท างานที่
ส าคัญสามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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๑.๒ วัตถุประสงค ์
  ๑) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒) เพ่ือให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ 

๓) เพ่ือลดผลกระทบหยุดชะงักของภารกิจหลักที่ส าคัญ 
๔) เพ่ือลดความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน

สิ่งแวดล้อม 
๕) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อม แม้ว่ากองทุนสิ่งแวดล้อม

จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

๑.๓ สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง    
  แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดท าขึ้น
ภายใต้สมมติฐานดังนี้ 
  ๑) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานส ารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
  ๒) ระบบสารสนเทศส ารอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 
  ๓) ทีมบริหารความต่อเนื่องเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามแผนบริหารความต่อเนื่องฯ เป็นอย่างดี 

๔) “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกองทุนทั้งหมด 
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง 
  แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ใช้รองรับ
กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
  ๑) เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย 
  ๒) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง จลาจล 
  ๓) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง/ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

๑.๕ การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม 
 แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ของกอง
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จะถูกประกาศใช้โดยผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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๑.๖ โครงสร้างและทมีงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ 
  ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ประกอบด้วย คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง และ ผู้ประสานงานคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และ 
กู้คืนกระบวนงานที่ส าคัญในกลุ่มงานของตนเอง ให้สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม ซึ่งการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการบริหารความเสี่ยง จึงก าหนดให้
คณะท างานบริหารความต่อเนื่องเป็นคณะท างานเดียวกันกับคณะท างานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
  ๑) คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการบริหารงานและให้การสนับสนุนการวางแผน ทบทวน 
ทดสอบ ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องฯ และประเมินแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด าเนินการตามข้ันตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตรวจสอบก ากับติดตามสถานการณ์ รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 
รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
  ๒) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง 
และด าเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงานของตนเอง
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
  ๓) ผู้ประสานงานคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน ให้
การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับ กอง/กลุ่มอิสระ ภายใน สผ. และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง 

ตารางที่ ๑ ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ 
หัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง 

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา (08 9893 9295) 
ผอ.กบก. 

คณะท างานฯ 
นางรพีพร ขันโอฬาร (09 8552 4919) 

ผอก.นผ. 

ทีมฯ กลุ่มงานนโยบายและแผน 
นางมนต์ธิมา ใหม่พรม (08 6564 7088) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
คณะท างานฯ 

นางอัศนี กุลประดิษฐ ์(08 1902 0560) 
ผอก.วล. 

ทีมฯ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน (08 1095 6632) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
คณะท างานฯ 

นายวรศักดิ์ พ่วงเจรญิ (08 4641 4226) 
ผอก.วท. 

 
 

ทีมฯ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑรูย ์(08 4355 0171) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
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คณะท างานฯ 
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ (08 1824 4702) 

ผอก.ตป. 

ทีมฯ กลุ่มงานติดตามและประเมนิผล 
นางจริยา สงวนญาติ (08 1734 4047) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
คณะท างานฯ 

นายโฆษิต ชูโต (09 4281 9998) 
ผอก.ลก. 

ทีมฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
นางสาววรรณนิภา บญุมา (09 8909 8956) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
คณะท างานฯ 

ผู้แทนกรมบญัชีกลาง 
 

คณะท างานฯ 
ผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้ประสานงานฯ 
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรตันวงศ์ (08 9891 2927) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

ผู้ประสานงานฯ 
นางสาวสุทธาสินี แจ้งเดชา (08 1918 3191) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
๑.๗ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
  กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง และทีม
บริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองทุนสิ่งแวดล้อมแสดงรายละเอียดดังภาพที่ ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองทุนสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงาน 
 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินงาน โดยพิจารณาใน ๖ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ หรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลให้บุคลากร  
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราว หรือระยะยาว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ต้องมีการติดต่อประสานงาน ไม่สามารถ
เข้ามายังอาคารได้ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นต้น 
 ๒) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ หรือไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติได้ 
 ๓) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ไม่
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือการปฏิบัติงานตามปกติได้ 
 ๔) ผลกระทบด้านบุคลากร พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้บุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถมาปฏิบัติงานตามปกติได้ 
 ๕) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการแก่
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบงานได ้
 ๖) ผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการ กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
ยื่นข้อเสนอโครงการ หรือส่งรายงานได้ 

 ๒.๒ การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ์ 
  กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน พบว่าเหตุการณ์ที่
มีโอกาสเกิดมี ๔ เหตุการณ์ ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล และ โรคระบาดต่อเนื่อง โดยได้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ทีม่ีต่อการด าเนินงาน ๕ ด้าน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตที่มีต่อการด าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

สภาวะวิกฤต/
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร ด้านคู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการที่

ส าคัญ 

ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑. เหตุการณ์อุทกภัย X  X X X 
๒. เหตุการณ์อัคคีภัย X X X X X 
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สภาวะวิกฤต/
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ผลกระทบ 
ด้านอาคาร/

สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร ด้านคู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการที่

ส าคัญ 

ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๓. เหตุการณ์การชุมนุม
ประท้วง/จลาจล 

X  X X X 

๔. เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง 

X  X X X 

 
 ๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาผลกระทบโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๓ ทั้งนี้  
หากผลกระทบที่เกิดขึ้นเข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง ให้จัดอยู่ในระดับผลกระทบนั้น 

ตารางที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑก์ารพิจารณาผลกระทบ 

สูงมาก  มีผลท าให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลง > ร้อยละ ๗๕ 

 เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงนิ > ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 

สูง  มีผลท าให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต ่
ร้อยละ ๕๐ < ร้อยละ ๗๕ 

 เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงนิระหว่าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 เกิดการบาดเจ็บรุนแรงต่อผู้รับบริการ/กลุ่มคน/บุคลากร 

ปานกลาง  มีผลท าให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต่ 
ร้อยละ ๒๕ < ร้อยละ ๕๐ 

 เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงนิระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากร และมีการรักษาพยาบาล 

ต่ า  มีผลท าให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต ่
ร้อยละ ๑๐ < ร้อยละ ๒๕ 

 เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงนิระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากร และมีการปฐมพยาบาล 

ต่ ามาก  มีผลท าให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต ่
ร้อยละ ๕ < ร้อยละ ๑๐ 

 เกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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๒.๔ การระบุกระบวนงานที่ส าคัญ 
 กองทุนสิ่งแวดล้อมด าเนินการระบุกระบวนงานที่ส าคัญ จ าแนกตามกลุ่มงาน รายละเอียดดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ กระบวนงานที่ส าคัญ 
กลุ่มงาน ภารกิจหลัก/กระบวนงานที่ส าคญั 

๑. กลุ่มงานนโยบายและแผน ๑) จัดท าแผนเพื่อการบรหิารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๒) จัดท าแผนระดมทุนและการบรหิารเงินกู้โครงการ 
๓) จัดระเบียบ/กฎเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวกบัการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๔) จัดท าแนวทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๒. กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและการเงิน
ของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

๓. กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและการเงิน
ของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ) 
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

๔. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๑) ติดตามประเมินผลโครงการ 
๒) ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
๓) บริหารความเสี่ยง 
๔) ปรับปรุงการให้บริการ 
๕) ติดตามและผลักดันการด าเนินการตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ 
๖) จัดท ารายงานประจ าป ี
๗) จัดท ารายงานผลทางการเงิน 

๕. กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๑) อ านวยการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและอนุกรรมการ 
๒) ประชาสมัพันธ์กองทุนสิ่งแวดลอ้ม 
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๖. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑) งานสารบรรณ 

 
  
 
 



 แผนบริหารความต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทนุสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  I 8 
 

๒.๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่ส าคัญ 
 การประเมินระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่ส าคัญ กองทุนสิ่งแวดล้อมก าหนดระยะเวลาเป้าหมาย 
ในการฟ้ืนคืนสภาพ แบ่งเป็น ๕ ช่วงเวลา ได้แก่ ๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว
หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภานการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
โดยกระบวนการที่ส าคัญจะต้องกลับมาด าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รายละเอียดดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่ส าคัญ 

ภารกิจหลัก/กระบวนงานที่ส าคญั 
ระดับ

ผลกระทบ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ* 

๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๓๐ วัน 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
๑) จัดท าแผนเพื่อการบรหิารกองทุนสิ่งแวดล้อม ปานกลาง   X   
๒) จัดท าแผนระดมทุนและการบรหิารเงินกู้โครงการ ปานกลาง   X   
๓) จัดระเบียบ/กฎเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวกบัการบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

ปานกลาง   X   

๔) จัดท าแนวทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนสิ่งแวดล้อม ปานกลาง    X  
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิง
เทคนิควิชาการและการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

สูง   X   

๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการและการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

สูง   X   

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ
๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิง
เทคนิควิชาการและการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ) 

สูง   X   

๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการและการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

สูง   X   

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
๑) ติดตามประเมินผลโครงการ สูง    X  
๒) ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ปานกลาง   X   
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ภารกิจหลัก/กระบวนงานที่ส าคญั 
ระดับ

ผลกระทบ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ* 

๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๓๐ วัน 

๓) บริหารความเสี่ยง ต่ า   X   
๔) ปรับปรุงการให้บริการ ปานกลาง    X  
๕) ติดตามและผลักดันการด าเนินการตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ ปานกลาง   X   
๖) จัดท ารายงานประจ าป ี ปานกลาง   X   
๗) จัดท ารายงานผลทางการเงิน ปานกลาง   X   
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๑) อ านวยการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและ
อนุกรรมการ 

สูง  X    

๒) ประชาสมัพันธ์กองทุนสิ่งแวดลอ้ม ปานกลาง   X   
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ปานกลาง  X    
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๑) งานสารบรรณ ปานกลาง  X    

หมายเหตุ : *ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต้องกลับคืน 
สภาพเดิม กจิกรรมต้องกลับมาด าเนินการได้ และทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟ ู(มอก. 22301-2556) 

ในส่วนของกระบวนงานอ่ืนๆที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบหรือมีความยืดหยุ่น สามารถชะลอการ
ด าเนินงานและการให้บริการได้ คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.กบก. และ ผอ.กลุ่มงาน) จะประเมิน 
ความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงานที่ส าคัญ 

 ๒.๖ กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มี

ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ภารกิจหลักที่ส าคัญสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
โดยพิจารณาใน ๖ ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ ๖ 

ตารางที่ ๖ กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ทรัพยากร กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต 

อาคาร/สถานท่ีปฏิบตัิงาน
ส ารอง 

 ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต โดยให้ด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที ่

 จัดหาสถานท่ีส ารอง ส าหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นๆ เช่น ห้องประชุมของโรงแรม Co-working space 

 จัดประชุมออนไลน์ทางไกล 



 แผนบริหารความต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทนุสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  I 10 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต 

 ก าหนดให้บุคลากรปฏิบตัิงานท่ีบ้าน ส าหรับภารกิจท่ีสามารถปฏิบัตงิานท่ีบ้านได้ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคญั/การ
จัดหาอุปกรณ์ที่ส าคญั 

 จัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมอปุกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยสามารถเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีของกองทุนสิ่งแวดล้อม และ สผ. ได ้โดยจดัหาจาก 
๑) ขอความอนุเคราะห์ยืมจากส่วนราชการในสังกัด ทส. 
๒) ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการช่ัวคราว ในกรณีทีม่ี
ความจ าเป็นเร่งด่วน หรือระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอรส์ ารอง 
๓) จัดซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

 จัดหาเครื่องส ารองไฟ และเครื่องส ารองข้อมูล 

 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการประชุมออนไลน์ทางไกล 

 ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองให้มีปรมิาณเพียงพอเหมาะสม 

 จัดหายานพาหนะส ารองส าหรับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคญั 

 ก าหนดให้บุคลากรท าการส ารองขอ้มูลส าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยเก็บใน
อุปกรณ์ส ารองข้อมูล เช่น Flash drive หรือ External hard disk เป็นต้น 

 ก าหนดให้ทุกกลุ่มงาน ส ารองข้อมลูส าคญัในฐานข้อมูลกลาง (Drive กลาง) 

 จัดเก็บข้อมลูเผยแพร่ ข้อมูลทีส่ าคญัอื่นๆบนเว็บไซต ์
บุคลากร  ก าหนดบุคลากรส ารองส าหรับปฏบิัติงานทดแทนภายในกอง/กลุม่งานเดียวกัน ในกรณีที่

บุคลากรไม่เพยีงพอ 
คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ าคญั  ใช้การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

 จัดให้มีการประสานงาน การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook page กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

 ก าหนดให้แตล่ะกลุม่งานมีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้บริการ
หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภายนอก เกิดความต่อเนือ่ง 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  จัดให้มีการประสานงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น Facebook page 
กองทุนสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 จัดประชุมออนไลน์ทางไกล 

 ใช้การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
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 ๒.๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบว่าหากต้องมีการปฏิบัติ

ภารกิจหลักท่ีส าคัญให้เกิดความต่อเนื่องต้องใช้ทรัพยากรในปริมาณเท่าใด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๗ 

ตารางที่ ๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ 
ความต้องการ

ทรัพยากรท่ีส าคัญ 
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

หมายเหตุ 
๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๓๐ วัน 

ความต้องการด้านสถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 
พื้นที่ปฏิบัติงาน
ส ารองในพื้นที่ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๙ x ๙ ตารางเมตร/ ๑ กลุ่มงาน 
๕๖๗ ตารางเมตร/ กอง 

ใช้ในกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ท าให้บุคลากรไม่
สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานท่ีสถาน
ปฏิบัติงานหลักได ้

ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์พกพา
ส่วนกลาง 

๗ เครื่อง 
(ส าหรับบุคลากรในกลุ่มงาน กลุม่งานละ ๑ เครื่อง ผอ.กบก. ๑ เครือ่ง) 

จัดเตรียมในกรณี
เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน ท าให้
บุคลากรไมส่ามารถ
เข้ามาปฏิบตัิงานท่ี
สถานปฏิบัติงาน
หลักได ้

Tablet ส่วนกลาง ๒๐ เครื่อง 
(ส าหรับใช้ในการจัดประชุมออนไลน์ทางไกล) 

เครื่องถ่ายเอกสาร
และเครื่องพิมพ์
ส่วนกลาง 

เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง 

เครื่องสแกน
ส่วนกลาง 

๗ เครื่อง 
(ส าหรับบุคลากรในกลุ่มงาน กลุม่งานละ ๑ เครื่อง ผอ.กบก. ๑ เครือ่ง) 

รถยนต์ส่วนกลาง
พร้อมคนขับ 

๑ คัน 

ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อใหก้ระบวนงานท่ีส าคัญด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 
ระบบตรวจสอบ
สถานะโครงการที่
ได้รับการสนบัสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

X      

ระบบรายงานการ
ติดตามโครงการที่

X      
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ความต้องการ
ทรัพยากรท่ีส าคัญ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
หมายเหตุ 

๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๓๐ วัน 
ได้รับการสนบัสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม 
Smart e-fund X      
ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) 

X      

ความต้องการด้านบุคลากรเพื่อให้กระบวนงานท่ีส าคัญด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 
จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ณ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ผอ.กบก./ผอ.กลุ่มงาน จ านวน ๗ คน 
เจ้าหน้าท่ีกองทุนสิ่งแวดล้อม จ านวนร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเจ้าหนา้ที่ท้ังหมด 

เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานดังกล่าว 
ได้แก่ เป็นเจ้าหน้าที่
ที่มีความจ าเป็นต้อง
มาปฏิบัตหิน้าท่ีที่
สถานปฏิบัติงาน
ส ารอง เพื่อความ
ต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ความต้องการด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
ผู้ให้บริการ
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

X      
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 ๒.๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๘ 

ตารางที่ ๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดงาน 

๑ ผู้พบเหต ุ แจ้งหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุฉุกเฉิน 

๒ ผอ.กบก./หัวหน้าคณะท างาน
บริหารความต่อเนื่อง 

๑) ประกาศเหตุฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม 
๒) สั่งการผู้ประสานคณะท างานบริหารความต่อเนื่องฯ ทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และด าเนินการต่อไป 

๓ ผู้ประสานคณะท างานบรหิาร
ความต่อเนื่อง 

๑) แจ้งให้คณะท างานบริหารความต่อเนื่องทราบ 
- หากเกิดเหตุการณ์ในเวลาท าการ ให้ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
เป็นช่องทางแรก 
- หากเกิดเหตุการณ์นอกเวลาท าการ หรือสถานปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ 
ให้ติดต่อผา่นเบอรโ์ทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก 
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี ้
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉกุเฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม 
- เวลาและสถานท่ีส าหรับการนัดประชุมเร่งด่วน 
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตเิพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อไป เช่น 
สถานท่ีรวมพล ในกรณีที่มีการย้ายไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานส ารอง เป็นต้น 
๒) แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน พรอ้มแจ้ง
ข้อมูล 

๔ คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปยังทีมบริหารความต่อเนื่อง ให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๕ ทีมบริหารความต่อเนื่อง ๑) แจ้งกลับมายังคณะท างานฯ เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ินของกองทุนสิ่งแวดล้อมและเจา้หน้าท่ีทั้งหมด 
๒) แจ้งผู้ประสานงานคณะท างานฯ เพื่อทราบสรุปความพร้อม 

๖ ผู้ประสานคณะท างานบรหิาร
ความต่อเนื่อง 

รายงานสถานการณต์่อหัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่องทราบ 

 

  



 แผนบริหารความต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทนุสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  I 14 
 

บทที่ ๓ ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงาน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ 
ได้แก่ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน ๗ วัน 
และการตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลามากกว่า ๗ วัน ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่
ของทีมบริหารความต่อเนื่อง ในการด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ์ และรายงานให้คณะท างานบริหาร
ความต่อเนื่องทราบเป็นระยะ 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง
ประกาศเหตุฉุกเฉิน 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

- จัดประชุมทมีงานบริหารความต่อเนื่อง  
เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การให้บริการ และทรพัยากร 
ที่ส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบสูงหากไม่ด าเนินการ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง 
คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

- สรุปรายชื่อเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
หรือไดร้ับความเดือดร้อน 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานหัวหน้าทีมบริหารความตอ่เนื่องของ สผ. 
ทราบ โดยครอบคลมุประเด็นดังนี้ 
๑. จ านวนและรายชื่อเจา้หน้าท่ีที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต 
๒. ความเสียหายและผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

- ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
- กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ

สูงหากไมด่ าเนินการ 

เจ้าหน้าท่ี  

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แกเ่จ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงานคณะท างาน  
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ประเมินและระบุกระบวนงานส าคญั  
งานเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน 
พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง 
คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

- รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ 
๑. สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 
๒. วัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
๓. เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 
๔. บุคลากร 
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

- ด าเนินงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าท่ี  

- บันทึก Log book และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ต้องด าเนินการ โดยระบรุายละเอยีด 
ผู้ด าเนินการ และ เวลา) 

 ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ในวันถัดไปให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบและด าเนินการ 
เช่น การแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ผู้ประสานงานคณะท างาน  

- รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

หมายเหตุ หัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง คือ ผอ.กบก. 
             คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็น ผอ.กลุ่มงาน 
             ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน 
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน ๗ วัน (วันที่ ๒ - ๗) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามผลการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ไดร้ับ
ผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง 
คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง 

 

- ตรวจสอบกลุ่มงาน ความพร้อมและข้อจ ากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก ่
๑. สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 
๒. วัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
๓. เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 
๔. บุคลากร 
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

- รายงานหัวหน้าท่ีงานบริหารความต่อเนื่องของ 
สผ. ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

- ประสานและด าเนินการจัดหาทรพัยากรที่จ าเป็น  ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

- ด าเนินการกอบกู้ จดัหาข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและการ
ให้บริการ รายละเอียดตามตารางที่ ๗ 

ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที/่คู่ค้า/ผู้ใช้บรกิารที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 

ผู้ประสานงานคณะท างาน  

- บันทึก Log book และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ต้องด าเนินการ โดยระบรุายละเอยีด 
ผู้ด าเนินการ และ เวลา) 

 ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ในวันถัดไปให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบและด าเนินการ 

ผู้ประสานงานคณะท างาน  
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

เช่น การแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

หมายเหตุ หัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง คือ ผอ.กบก. 
             คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็น ผอ.กลุ่มงาน 
             ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน 
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลามากกว่า ๗ วัน  
(วันที่ ๘ เป็นต้นไป) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามผลการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ไดร้ับ
ผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง 
คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน
ตามปกต ิ

เจ้าหน้าท่ี  

- รายงานหัวหน้าท่ีงานบริหารความต่อเนื่องของ 
สผ. ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นส าหรับใช้ในการด าเนินงาน ได้แก ่
๑. สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 
๒. วัสดุอุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
๓. เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 
๔. บุคลากร 
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างานบรหิารความต่อเนื่อง 
ทีมบริหารความต่อเนื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ในวันถัดไปให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบและด าเนินการ 
เช่น การแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง 

ผู้ประสานงานคณะท างาน  

- บันทึก Log book และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ต้องด าเนินการ โดยระบรุายละเอยีด 
ผู้ด าเนินการ และ เวลา) 

 ทีมบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ 

หัวหน้าคณะท างานบริหารความตอ่เนื่อง  

หมายเหตุ หัวหน้าคณะท างานบริหารความต่อเนื่อง คือ ผอ.กบก. 
             คณะท างานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็น ผอ.กลุ่มงาน 
             ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะท างานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนด าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓. 
กรุงเทพฯ. ๒๕๖๓. 
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