แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี 2564

RISK
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MANAGEMENT

สิงหาคม 2563

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิง่ แวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
คณะที่ปรึกษา
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
บรรณาธิการ
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้เรียบเรียง
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
นางจริยา สงวนญาติ
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์
นางสาวสุทธาสินี แจ้งเดชา
นายปริวรรต ทิพย์เสวต
นางสาวกมลฉัตร เกิดมั่นคง

เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ออกแบบ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
จานวนหน้า

48 หน้า

พิมพ์เมื่อ

สิงหาคม 256๓

จัดพิมพ์โดย
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ
การบริหารความเสี่ยงมีความจาเป็นและสาคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วย
ให้ องค์ก รมีค วามพร้อ มต่อการปรั บ ตั วเพี่ อรั บ มือกับ การเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่ อที่ จะท าให้ อ งค์กรสามารถ
ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริ หารจั ดการองค์กรและเป็ น เรื่องที่ทุ กคนในองค์กรตั้งแต่ คณะกรรมการบริห าร ผู้ บริหารระดั บสู ง จนถึ ง
บุคลากรทุกคน ควรได้มีส่ วนร่วมในการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
แผนปฏิ บั ติ การ และกิจ กรรมขององค์ก ร องค์ก รที่ มี การบริห ารจัด การที่ ดี จะต้ อ งด าเนิ น งานบนพื้ นฐานของ
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ๓ ประการ คื อ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุ ม ภายใน (Internal
Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการบริห ารความเสี่ ย ง จึ ง ได้ จัด ท าแผนบริห าร
ความเสี่ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ
รองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะเป็ น แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
มีป ระสิท ธิผล ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ต่อผู้บ ริห าร และบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานให้ เกิด
สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม ๒๕๖๓

ก

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ ความเป็นมา
๑.๓ การดาเนินการ
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์
๒.๒ การค้นหาและระบุความเสี่ยง
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง
๒.๔ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่
๒.๕ การจัดลาดับความเสี่ยง
๒.๖ การจัดการความเสี่ยง
๒.๗ การติดตามประเมินผลและจัดทารายงาน
บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
๓.๑ ทบทวนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓.๒ กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๔
๓.๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔
๓.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง
๓.๒.๓ การจัดลาดับความเสี่ยง
๓.๒.๔ การจัดการความเสี่ยง
๓.๒.๕ การติดตามประเมินผลและจัดทารายงาน
๓.๓ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี ๒๕๖๔

ข

หน้า
ก
ข
ง
จ
๑
๑
๒
๓
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๓
๑๔
๑๖
๒๘
๒๙
๓๑
๔๕
๔๖

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔
ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖

ตารางสรุปปัจจัยเสี่ยงสูงมากย้อนหลัง (ปีบัญชี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เหตุการณ์และสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจ
การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๘

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กับแผนการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมต่างๆ
การบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือภายหลังจากการควบคุมภายใน
แผนภูมิความเสี่ยง
กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนการค้นหาปัจจัยเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มระดับความเสี่ยงที่ลดลงของปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔

ง

๔
๕
๖
๑๐
๑๐
๑๕
๒๕
๓๑

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทบทวนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี ๒๕๖๔
การพิจารณาความเสี่ยง ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ เทียบกับเป้าหมายขององค์กร
การพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมภายในประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
การระบุความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๔
การคานวณระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
การพิจารณามาตรการควบคุมภายในก่อนกาหนดแผนบริหารความเสี่ยง

จ

๘
๙
๙
๑๑
๑๓
๑๖
๑๗
๒๑
๒๔
๒๗
๒๘
๓๒
๔๒
๔๕

บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล

สื บเนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติ วินั ยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บั ญ ญั ติ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับ
หลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ปฏิ บั ติ การบริห ารจั ดการความเสี่ ยง ส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความส าคัญในการสั่ งการให้ ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบั ติ
ราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
บริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และประชาชนได้รับการ
อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่าเสมอ โดยให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ
ถือปฏิบัติตามมาตรการกากับดูแลเงินนอกงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนออย่างเคร่งครัด โดยการนา
ระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
(Key Performance Indicator : KPI) มาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
โดยกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของทุนหมุนเวียน ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยมีการจัดตั้งคณะทางานการบริหาร
ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
และกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มและแผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ ความเสี่ ย งกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ประจาปีบั ญชี ๒๕๖๔ ฉบับ นี้เป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อมในปั จจุ บั น โดยดาเนิ น การภายใต้กระบวนการมีส่ว นร่ว ม กล่ าวคือ ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนิ น งานที่ อ าจส่ งผลกระทบหรื อสร้ างความเสี ย หาย (ทั้ ง ด้ านการเงิน และไม่ ใช่ ก ารเงิ น ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๑

เพื่ อลดผลกระทบต่อ ความส าเร็จของการดาเนินงาน และทาให้ ภารกิจของกองทุนสิ่ งแวดล้ อมสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้

๑.๒ ความเป็นมา
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยง ให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี ๒๕๕๕ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้กาหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กรและการบริหารงานภายใน กลยุทธ์ที่ ๒
การเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ และมีการบรรจุการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงในแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อมและมีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นต้นมา โดยกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะทางานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้อานวยการกองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ผู้อานวยการกลุ่มงานภายในกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
และบมจ.ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นคณะทางาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผลเป็นคณะทางานและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ ยง น าเสนอแผนบริหารความเสี่ ยงต่อเลขาธิการส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประสานและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยในแผนแม่บทกองทุ นสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผน
ปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดการบริหารความเสี่ยงไว้ในกลยุทธ์
ที่ ๒ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการองค์ กรอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ และมี ธรรมาภิ บาล มาตรการที่ ๔
เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน ข้อ ๔.๑ บูรณาการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งภายในและภายนอก
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการ
ทบทวนและมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการบริหารความเสี่ยงใหม่ ๒ ครั้ง ได้แก่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการทบทวน
เนื่ องจากกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มงานภายใน รวมถึงชื่อของสานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็น “กองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อม" และมีการปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ โดยผนวกเรื่องการควบคุมภายในของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ไว้ ด้ ว ย ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพ มีการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม สอดคล้ องกับ หลั กธรรมาภิ บาลของการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๒

๑.๓ การดาเนินการ
กองทุ น สิ่งแวดล้อม ด าเนิ น การตามกระบวนการบริห ารความเสี่ ยง โดยการระบุ วิเคราะห์
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ งจากบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ยน (กองทุ น
สิ่งแวดล้อม) ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เกณฑ์ก ารพิจารณาวัดจากระดับความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยประเมิ น ผลจากประเด็ น หลั กที่ ส าคั ญ คื อ สภาพแวดล้ อมการควบคุ มภายใน การก าหนด
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับ องค์กร การตอบสนองความเสี่ย ง กิจกรรมการควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลและการประเมินผล ดังนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรโดยพิจารณา
จากเป้าหมายประจาปีของทุนหมุนเวียน ควบคู่ไปกับพิจารณาความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการควบคุมภายใน
จากนั้ น จึ ง ท าการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย เสี่ ย ง รวมถึ ง การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เหลื อ อยู่ ในปี ก่ อ น เพื่ อ น ามา
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้สอดคล้อง
ตามประเด็นหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังภาพที่ ๑

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓

ภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กับแผนการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมต่างๆ
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๔

สาหรับการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
มีการประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อมของแต่ละปีงบประมาณ เป็ นรายไตรมาส เพื่อนาผลการดาเนินงานในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
ปัจจัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ทั้งนี้
การบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม สรุปดังภาพที่ ๒

ภาพที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
ที่มา : กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๕

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
ตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
ซึ่งกาหนดกรอบการจัดการความเสี่ยงในแนวทาง COSO : ERM Framework ดังภาพที่ ๓

กระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์
กองทุน สิ่ งแวดล้อม ได้กาหนดวัตถุป ระสงค์ ของการบริห ารจัดการความเสี่ยง โดยพิ จารณาจาก
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ทิศทางการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ตลอดจนมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม
จนถึงระดับบุคคลเพื่อให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ ในระดับภาพรวม ทราบขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละ
ระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วนดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ระดับทุนหมุนเวียน
เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น การในภาพรวมของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น โดยก าหนดให้ มี
ความสอดคล้ องกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตามที่ ได้ ร ะบุ ไว้ ในแผนแม่ บ ทกองทุ น
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓
และตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี ๒๕๖๓

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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(๒) วัตถุประสงค์ระดับกองหรือโครงการ/กิจกรรม
เป็นวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในระดับของกองหรือโครงการ/กิจกรรมโดยให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจของกองหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานในระดับภาพรวมของกองทุนสิ่งแวดล้อม
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นในแต่ละระดับ ได้มีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้ โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้กาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ โดยใช้หลัก SMART ได้แก่
Specific : มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกาหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน
Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้
Achievable: มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในปัจจุบัน
Reasonable: สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้
Time constrainted: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
ทั้งนี้ การที่ กองทุนสิ่ งแวดล้อมจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ ควรดาเนินงาน
ภายใต้ร ะดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Tolerance) เพื่ อท าให้ ผู้ บ ริห ารมั่ นใจได้ว่า การด าเนิ น งานของ
องค์กรอยู่ภายในเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒.๒ การค้นหาและระบุความเสี่ยง
คณะทางานการบริห ารความเสี่ ยงกองทุนสิ่ งแวดล้อม ดาเนินการค้น หาและระบุ ความเสี่ ยงโดย
แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง ด้านการดาเนินงาน (Operational
Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณา
จากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การค้นหาและระบุความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน คือ
๑) การค้นหาและระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม งาน โครงการที่จะดาเนินการ
แล้วนามาจัดลาดับความสาคัญ
๒) พิจารณาปัจจัยเสี่ยง โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใน และ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร
ต้องพยายามลดให้ น้ อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ ยงด้านวัฒ นธรรมองค์กร ความเสี่ยงด้านนโยบายการ
บริห ารจัดการความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะของ
บุคลากร ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น
- ปั จจั ย เสี่ ย งภายนอก คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร เป็ นสิ่ งที่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึ งการพิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารรองรับ ความเสี่ ย งกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม
ประจาปี ๒๕๖๓ ที่กาลังดาเนิน อยู่ในปัจจุบัน และผลการติดตามการควบคุมภายในประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
ประกอบด้วย

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้
ข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒
ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
และผลกระทบ (Impact) ที่ อาจเกิดขึ้น หมายถึงความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผ ลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้าน
การเงินและด้านทีไ่ ม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกาหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด
และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกาหนดหรือจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงได้
๑) พิ จ ารณาโอกาสในการเกิ ด ความเสี่ ย งจากสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ปั จ จุ บั น หรื อ การ
คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก
สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลาดับ (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย
โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)

๕

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

มากกว่า ๘๐ % หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน

๔

สูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

๖๑ – ๘๐ % หรือ ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง

๓

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

๔๑ - ๖๐ % หรือ ๖ - ๑๒ เดือน/ครั้ง

๒

ต่า

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

๒๑ – ๔๐ % หรือ ๑ ปี/ครั้ง

๑

ต่ามาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

น้อยกว่า ๒๐ % หรือ มากกว่า ๕ ปี/ครั้ง

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก
แทนด้ว ยตัว เลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามล าดั บ (ตารางที่ ๒) ซึ่งการพิ จารณาผลกระทบอาจพิ จารณาในแง่ของ
ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดาเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
ระดับ

ผลกระทบ

๕

สูงมาก

๔

สูง

๓

ปานกลาง

๒

ต่า

๑

ต่ามาก

คาอธิบาย
ส่งผลกระทบถึงประชาชน
ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นที่ปฏิบัตงิ านร่วมกัน
ส่งผลกระทบถึ งส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้ อ มและ
ผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย)
ส่งผลกระทบเฉพาะกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบเฉพาะหน่วยงานตนเอง/กลุ่มงานของตนเอง

๒.๔ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ คือ การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งได้จาก
การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน (ตารางที่ ๓)
โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการพิจารณาประสิทธิผลการ
ควบคุม หากมีมุมมองใดที่มีระดับการควบคุมต่ากว่า ๓ จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ซึ่งจาเป็น
จะต้ อ งน าความเสี่ ย งดั ง กล่ า วมาจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งร่ ว มกั บ ความเสี่ ย งที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาพที่ ๔)
ตารางที่ ๓ เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม
ระดับการควบคุม
๑. เบื้องต้น
๒. ไม่เป็นทางการ
๓. เป็นระบบ
๔. บูรณาการ
๕. ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่
ผลการดาเนินงานเมือ่ เทียบกับเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายมาก
(เทียบเท่า ระดับ ๑)
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๒)
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๓)
ผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่า ระดับ ๔)
ผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก
(เทียบเท่า ระดับ ๕)

กระบวนการควบคุม

การติดตาม

ไม่มมี าตรฐานที่ชัดเจน

ไม่มีการติดตาม

มีการควบคุมเป็นมาตรฐานและ
นามาใช้บางส่วน
มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงาน
มีการกาหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร

มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม

มีการกาหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร
และเทียบเคียงกับ Best Practice

มีการติดตามและรายงานให้
ผู้บริหารทราบแค่ปลี ะ ๑ ครั้ง
มีการติดตามและรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
มีการระบุระยะเวลาการติดตาม
และรายงานผลที่ชดั เจน
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การควบคุม
ที่มีอยู่
Controls

ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงาน
Inherent
Risk

การควบคุม
ที่มีอยู่
Controls
แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ภาพที่ ๔ การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือภายหลังจากการควบคุมภายใน

๒.๕ การจัดลาดับความเสี่ยง
เมื่อดาเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ
จัดลาดับความรุน แรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ กองทุนสิ่งแวดล้อม/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
พิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัย เสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของ
ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทาเรียงลาดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า ต่ามาก ในรูปแบบ
ของแผนภู มิ ความเสี่ ย ง (Risk profile) แสดงดั งภาพที่ ๕ ทั้ งนี้ กองทุ น สิ่ งแวดล้ อมได้ กาหนดค่ าเป้ าหมาย
ที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงดังตารางที่ ๔

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาส x ค่าระดับของผลกระทบ
๕
๔
๓
๒
๑

๕
๔
๓
๒
๑

๑๐
๘
๖
๔
๒

๑๕
๑๒
๙
๖
๓

๒๐
๑๖
๑๒
๘
๔

๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕

๑

๒

๓
โอกำสที่จะเกิด

๔

๕

ภาพที่ ๕ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๔ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง
(โอกาสxผลกระทบ)

สูงมาก

๒๐–๒๕

อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสีย่ งให้ลดลง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สูง

๑๕–๑๖

อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปานกลาง

๕–๑๒

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดาเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน

ต่า

๓–๔

อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

ต่ามาก

๑–๒

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมิน

๒.๖ การจัดการความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ทาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost – Benefit) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ประกอบการประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และทรัพยากรที่มีอยู่
ของหน่วยงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้
มากน้อยเพียงไร และสารวจว่าในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ หากมี
การควบคุมแล้ ว ให้ดาเนิน การกาหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ ยง โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรการ
การควบคุมภายใน โดยการประเมินว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลเพียงพอเหมาะสม สามารถลด หรือควบคุม
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากผลการประเมินเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง หรือ
ยังไม่อาจยอมรับได้ ให้นาปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นไปพิจารณาจัดการความเสี่ยงหรือตอบสนองความเสี่ยงต่อไป
ผู้บริห ารหรือคณะทางานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหรือ
ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงลักษณะของความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยงและต้นทุน หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ยง เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยรวบรวมและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป
วิธีการจัดการความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้
(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ต่า หรือต่ามาก
หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่
อยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ขององค์ ก ร ซึ่ งอาจมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เช่ น
นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
(๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า ความเสี่ยง
เหล่านั้ นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่ สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุง
ระบบการทางาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรม
ให้กับบุคลากร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทางานผิดพลาด เป็นต้น หรือหากเป็น
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้
(๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
(๔) การกระจายหรื อถ่า ยโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็ น ถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่า
เป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่ง
หน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทาประกันภัย หรือ
ในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชานาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอก
มาดาเนินการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทาความสะอาด เป็นต้น

๒.๗ การติดตามประเมินผลและจัดทารายงาน
หลังจากมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผน จะต้องมีติดตามและรายงาน
และผลการดาเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้ มั่นใจว่าได้ดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมีการสอบทานว่า
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้ดาเนินต่อไป หรือหากมีวิธีจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน
และรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการนาสิ่งที่ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ – ๗ มาประมวลผล
จัดทาเป็นรายงาน โดยแสดงวิธีการมาตรการผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบุ
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑) การค้นหาและระบุความเสี่ยง
- การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
๒) การประเมินผลการควบคุมภายใน
๓) การจัดลาดับความเสี่ยง และการจัดการ
๔) แผนการบริหารความเสี่ยง
๕) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน
๖) การจัดการความเสี่ยง
๗) การติดตามประเมินผล
จากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น กองทุ นสิ่ งแวดล้ อมจึ งได้ จั ดท าแผนบริหารความเสี่ ยงกองทุ นสิ่ งแวดล้ อมและ
แผนปฏิ บั ติ การรองรั บ ความเสี่ ยง โดยด าเนิ นการตามขั้ นตอนบริ ห ารความเสี่ ยงตามแนวทาง COSO ERM
Framework เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ เพื่อเป็นมาตรการทางการเงิน สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดให้มีการประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission) กรอบการบริหารความเสี่ยงสาหรับองค์กร (Enterprise Risk Management
: ERM) กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมาปรับใช้ในองค์กร และจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

๓.๑ ทบทวนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
จากรายงานผลการประเมิ น ผลการด าเนิน งานทุ น หมุน เวีย นกองทุ น สิ่ งแวดล้ อม ประจาปี บั ญ ชี
๒๕๖๒ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กรมบัญชีกลาง โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกองทุน
สิ่งแวดล้อม สรุป คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ COSO
และมี การพิ จ ารณาถึง ระดั บ ความเสี่ ย งที่ เหลื อ อยู่ ห ลั งการจากควบคุ ม ภายใน แต่ยั งไม่ มี ก ารเชื่อ มโยงกั บ
เป้าหมายประจาปีของกองทุนสิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้าได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดั บองค์กร พบว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมมี
การประเมินระดับความรุนแรงในทุกปัจจัยเสี่ยง แต่ไม่สามารถแสดงถึงการใช้ฐานข้อมูลของกองทุน สิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จึงได้มีการทบทวนการดาเนินงานให้
สอดคล้องเป้าหมายประจาปี พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลื ออยู่ในปีก่อนหน้า และการใช้
ฐานข้อมูลที่ผ่านมาของกองทุนสิ่งแวดล้อมประกอบการพิจารณาระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
ในระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) กองทุนสิ่งแวดล้อมได้
ค้นหาและสารวจความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดงั ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ การทบทวนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

ความเสี่ยงที่พบ
สูงมาก*

สูง

ปานกลาง

ต่า

รวม

๔

๓

๖

-

๑๓

ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยง
หลงเหลื ออยู่ รวมทั้ งสภาพแวดล้อม ที่ เปลี่ ยนแปลง คณะ
ท างานฯ จึ งได้ น าความเสี่ ยงที่ หลงเหลื ออยู่ มาวิ เคราะห์
โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยงอีกครั้ง

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๑๓

ปีงบประมาณ

ความเสี่ยงที่พบ
สูงมาก*

สูง

ปานกลาง

ต่า

รวม

๒๕๕๖

๒

๕

๒

-

๙

๒๕๕๗

๑

๔

๘

๒๕๕๘

-

๔

๑๑

-

๑๕

๒๕๕๙

๑

๒

๙

-

๑๒

๒๕๖๐

๑

๑

๙

-

๑๑

๒๕๖๑

-

๒

๔

๔

๑๐

๒๕๖๒

-

๓

๘

๑

๑๒

๒๕๖๓

-

๒

๗

๑

๑๐

๑๓

ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งได้ครบถ้วนทุก
ปัจจัยเสี่ยง แต่ปจั จัยเสีย่ งที่มีระดับความรุนแรงไม่สามารถ
ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กาหนด คณะทางานฯ จึงได้นา
ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มาวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และระดับความเสี่ยงอีกครั้ง
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม
ประจาปีบัญชี ๒๕๕๗ได้ตามเป้าหมายและมีระดับความเสีย่ ง
ลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ
สามารถดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งได้ตามเป้าหมาย
และมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยงตามแผนฯ
อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผนบริหาร ความเสีย่ ง
โดยผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึง่
คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ได้

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

๓.๒ กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO มาปรับใช้ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วางแผนจัดการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) เพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งได้ดาเนินการ
สารวจความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ/ กิจกรรม/ การดาเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วิเคราะห์โอกาส
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๑๔

และผลกระทบ รวมถึงวิเคราะห์ ร ะดั บ ความเสี่ ย งของแต่ ล ะปั จ จั ย เสี่ ย ง โดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล การด าเนิ น งาน
ที่ผ่ านมาของกองทุนสิ่ งแวดล้อม หากความเสี่ ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและมีผ ลกระทบสูงหรือ
สูงมากไม่สามารถยอมรับ ได้ จะนาความเสี่ยงเหล่านั้น ไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงโดยกาหนดมาตรการ
พร้อมระบุผู้รับ ผิดชอบอย่างชัดเจนไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ ในส่วนที่ดาเนินการได้จริงให้คานึงถึงความ
คุ้มค่า คุ้มทุนในการดาเนินการ หากไม่ สามารถดาเนินการได้ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องร่วมดาเนินการ
กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แสดงดังภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖ กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๑๕

๓.๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนสิ่งแวดล้อมดาเนินการค้นหาและระบุปั จจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปได้ดังนี้
๑. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี
บัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งมี ๒ ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยอยู่ระหว่างดาเนินการ และคาดว่า
สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ตามเป้าหมายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และสามารถควบคุมอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังพบ ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
๑.๑ SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่ วนใหญ่ ไม่ครบถ้ว นสมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒. สารวจและค้นหาความเสี่ยงใหม่ โดยดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ การทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่พบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือ
ควบคุมภายในสาหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถควบคุมได้หรือไม่ (ภาคผนวก ๒) หรือปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว คาดว่า
ยังพบต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ พร้อมทั้งค้นหาปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ที่คาดว่าจะพบในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้เมื่อทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่เกิดของ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๗ ความเสี่ยง ๑๒ ปัจจัยเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงลดลง ๑ ความเสี่ยงเหลือ ๖ ความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงลดลงเหลือ ๖ ปัจจัยเสี่ยง และพบความเสี่ยงใหม่ ๒ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงใหม่ จานวน ๕ ปัจจัย
เสี่ยง เป็นผลให้มีความเสี่ยงจานวน ๘ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง จานวน ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง (ตารางที่ ๖ และ ๗)
ตารางที่ ๖ ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ.๒๕๖๔
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

รวม

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
จานวนความเสี่ยง จานวนปัจจัยเสี่ยง จานวนความเสี่ยง จานวนปัจจัยเสี่ยง
๓
๖
๒
๕
๑

๑

๓

๓

๒

๔

๒

๒

๑

๑

๑

๑

๗

๑๒

๘

๑๑

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๑๖

๘ ความเสี่ยง , ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง
ตารางที่ ๗ การทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี ๒๕๖๔
ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓

ความเสี่ยง

รหัสเดิม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุน
SR ๑
สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
SR ๒
SR ๓

๒. การจัดสรรเงินกูส้ นับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

SR ๔

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔

ปัจจัยเสี่ยง

ผลการทบทวน

ปัจจัยเสี่ยง

รหัสใหม่

ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการ
ความพร้อมของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนงาน
กรอบการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ยัง
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน
- คงเดิม

- ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ
- ความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน

SR ๑
(คงเดิม)

ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกูเ้ งิน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
เพิ่มใหม่

เพิ่มใหม่

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่า
- ติดตามและทบทวนกรอบแล้ว
พบว่ากระบวนการสนับสนุน
ครอบคลุมสถานการณ์ปญ
ั หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน
- คงเดิม
- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน - ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้าน
- คงเดิม
สิง่ แวดล้อมที่หลากหลาย
- แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า

-กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum*
ไม่ครอบคลุมความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๑๗

SR ๒
(คงเดิม)
-

SR ๓
(คงเดิม)
SR ๔

SR ๕

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓

รหัสเดิม
ปัจจัยเสี่ยง
๓. การแปลงแผนปฏิบตั ิงาน
SR ๖ - มีกระบวนงาน/กิจกรรม เพิม่ ขึ้น
ประจาปีไปสู่การปฏิบตั ิยังไม่
จากการออกกฎหมายและนโยบาย
สามารถบรรลุได้ตามแผน
ระดับชาติหลายฉบับ
SR ๗ การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานยังไม่มี
ความต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๔. ระบบสารสนเทศยังไม่
OR ๑
ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายใน
บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อ
และภายนอก
ของระบบอินเตอร์เน็ต สผ.
๕. ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
บางแห่งไม่สามารถดาเนินงานตาม
ระเบียบคณะ กรรมการกองทุน
เพิ่มใหม่
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจหน้าที่
ของผู้จัดการกองทุนการรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ
๖. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤตส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง
เพิ่มใหม่

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔

ผลการทบทวน
-- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน
- ปรับปรุงกระบวนการทางานให้
เป็นระบบมากขึ้น
- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง
-

รหัสใหม่
-

-

-

-- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน - ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้ง
-มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ เนือ่ งจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
อินเตอร์เน็ต สผ.
- หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
หลายแห่งยังไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนหรือระยะ
เวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

OR ๑
(คงเดิม)

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease;
Covid – ๑๙) กระทบต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจ

OR ๓

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๑๘

OR ๒

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓

ความเสี่ยง

รหัสเดิม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๗. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ FR ๑
ตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลา
FR ๒

๘. การรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ครบถ้วน

FR ๓

FR ๔

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔

ปัจจัยเสี่ยง

ผลการทบทวน

ปัจจัยเสี่ยง

รหัสใหม่

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
ได้ปิดระบบฝังกลบขยะมูลฝอยที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไปแล้ว
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่
ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องอัตราค่าบริการ
- กลุม่ เป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม
บางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการรับ-จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน

-

-

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน

- ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าบริการ ทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
- กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่มี
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

FR ๑
(เปลี่ยนชื่อ)

-

-

-

-

หน่วยงานต้องมีการเพื่อรองรับการ
รับจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
๙. กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของ CR ๑
- ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
บริหารจัดการกองทุนได้ทัน
พ.ศ. …. ฉบับใหม่ ยังไม่สามารถ
นโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ประกาศใช้ ทาให้ไม่สามารถจัดทา/
ปรับปรุงกฎระเบียบได้ตามขั้นตอนการ
จัดทากฎหมายได้ทันเวลาที่กาหนด

- ติดตามในกระบวนการควบคุมภายใน
- ส่วนใหญ่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กองทุนสิ่งแวดล้อมมีระเบียบรองรับ
การรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การรับ-จ่ายเงินกองทุนมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
- ติดตาม และทบทวนแล้วเห็นว่า
ควรมีการปรับปรุงกลไกการ
บริหารงานกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
- คงเดิม

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๑๙

FR ๒
(คงเดิม)

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๓
รหัสเดิม

ปัจจัยเสี่ยง
เพิ่มใหม่

ปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๖๔
ผลการทบทวน

ปัจจัยเสี่ยง
- กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ขาดความยืดหยุ่นต่อการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๒๐

รหัสใหม่
CR ๑

๒.๒ เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายขององค์ ก ร พบว่ า ทุ ก ปั จ จั ย เสี่ ย งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
และ/หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตารางที่ ๘)
๒.๓ นาปัจจัยเสี่ยงที่พบมาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน พิจารณาเปรียบเทียบตาม
เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณา ๓ ด้านคือ ๑) ผลการดาเนินงานเพื่อเทียบกับ
เป้าหมาย ๒) กระบวนการควบคุม และ ๓) การติดตาม (อ้างอิงจากตารางที่ ๓) เพื่อพิจารณาว่า ปัจจัยเสี่ยงที่พบ
มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ หากปัจจัยเสี่ยงใดมีผลการประเมินต่ากว่า ๓ เพียง ๑ ด้าน จัดว่า
กระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องนามาจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป ทั้งนี้ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด จานวน ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอจานวน
๑ ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงจานวน ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง (ตารางที่ ๙) ที่ต้องนามาประเมินระดับความเสี่ยงต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๒๐

ตารางที่ ๘ การพิจารณาความเสี่ยง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทียบกับเป้าหมายขององค์กร
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจาปีขององค์กร
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุน
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วน
สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป
สมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทา
ตามเป้าหมาย
ข้อเสนอโครงการ
SR ๒ ความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อน
งาน

๒. การจัดสรรเงินกูส้ นับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

SR ๓ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้าน
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย

SR ๔ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
มาตรการที่ ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถปฏิบัติ
งานตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
มาตรการที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารงานกองทุน กฎระเบียบ คู่มือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ทางาน ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
มาตรการที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารงานกองทุน กฎระเบียบ คู่มือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ทางาน ให้มีประสิทธิภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๒๑

ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ให้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนได้ตามแผนฯ

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจาปีขององค์กร
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
SR ๕ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ
Lump Sum ไม่ครอบคลุมความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปี ๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ให้การ
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
สนับสนุนได้ตามแผนฯ
มาตรการที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการ
บริหาร งานกองทุน กฎระเบียบ คูม่ ือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ทางาน ให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๑. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบ
OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้
สนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและ บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบ
ภายนอก
อินเตอร์เน็ต สผ.

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและ
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
ดิจิทัล
มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒. ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
บางแห่งไม่สามารถดาเนินงานตาม หลายแห่งยังไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนหรือระยะ
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
เวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
มาตรการที่ ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจหน้าที่
ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่าง
ของผู้จัดการกองทุนการรับเงิน
มีประสิทธิภาพ
และเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ
๓. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบกับการดาเนินงาน
เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบกับการดาเนินงาน
วิกฤต ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease;
ได้อย่างต่อเนื่อง
Covid – ๑๙) กระทบต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจ
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๒๒

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจาปีขององค์กร
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๑. รายได้จากการจัดเก็บ
FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่
แห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้องค์กร
เป็นไปตามกาหนดเวลา
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
๒. การรับ-จ่ายเงินกองทุน
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม
สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ-จ่ายเงินนอก
ดาเนินการได้ครบถ้วน
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
๑. กฎ/ระเบียบ ของกองทุน
CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบริหาร สิ่งแวดล้อม ขาดความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน
จัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/
บริหารจัดการกองทุน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ ๑ เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนจากแหล่งรายได้
เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
ทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจาปี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการจัดเก็บรายได้ตามแผน
จัดหารายได้ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การดาเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ ๔ การเตรียมความพร้อมปฎิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มี
ความเป็นอิสระ และคล่องตัว
มาตรการที่ ๑ : การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับประเด็นตาม
แผนปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๒๓

-

ตารางที่ ๙ การพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓
ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
S O F C

ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
ผลการดาเนินงาน
กระบวนการ
การติดตาม
เทียบกับเป้าหมาย
ควบคุม

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ
SR ๒ ความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน
SR ๓ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
SR ๔ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
SR ๕ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการ
เชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ.
OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะ เวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ทา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
FR ๒ กลุม่ เป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุม่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ - จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความยืดหยุ่นต่อ
การปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน

S

๒

๓

๔

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

S
S
S
S

๓
๓
๒
๒

๓
๒
๒
๓

๕
๔
๒
๓

การควบคุมภายในเพียงพอ
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

O

๓

๒

๓

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

O

๓

๒

๔

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

O

๓

๑

๒

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

F

๒

๓

๓

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

F

๓

๓

๒

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

C

๒

๓

๓

การควบคุมภายในไม่เพียงพอ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๒๔

ผลการประเมิน

๓. ติดตามผลจากรายงานการควบคุมภายในประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งพบว่ากิจกรรมการ
ควบคุมภายในที่ ดาเนินการอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจานวน ๒๑ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมภายใน
เพียงพอแล้ว ๑๕ กิจกรรม กิจกรรมที่มีการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ๖ กิจกรรม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากิจกรรมที่
มีการควบคุมภายไม่เพีย งพอ พบว่าเป็ น กิจกรรมที่ได้นามาพิจารณาแล้วในการทบทวนปัจจัยเสี่ ยงปี พ.ศ.
๒๕๖๔ (ภาคผนวก ๓)
ในการค้น หาและระบุ ความเสี่ ยงซึ่งกองทุนสิ่ งแวดล้อมพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งพิจารณาจาก ๑) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับ
ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) โดยการสารวจและค้นหาความเสี่ยงใหม่ โดยการ
ทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่พบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และค้นหาปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๓) การติดตามผลจากรายงานการควบคุม
ภายในประจาปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อม พบปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชี ๒๕๖๔ จานวน
๑๑ ปัจจัยเสี่ยง มาประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน
(ตารางที่ ๓) พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมภายในเพียงพอจานวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง และควบคุมภายในไม่เพียงพอ
จานวน ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง เป็นผลให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนาปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง จานวน ๑๐ ปัจจัย
เสี่ยง ดังภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗ ขั้นตอนการค้นหาปัจจัยเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๒๕

สรุปการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามี ๘ ความเสี่ยง
๑๑ ปั จ จั ย เสี่ ย ง และเมื่ อ พิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงของปั จ จั ย เสี่ ย งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ข องกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจาแนกได้เป็น ๔ ด้าน (ตารางที่ ๑๐) คือ
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๒ ความเสี่ยง ๔ ปัจจัยเสี่ยง คือ
๑.๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่ ว นใหญ่ ไม่ ครบถ้วนสมบู รณ์ ตามที่ กาหนดไว้ในคู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ
๑.๒ การจัดสรรเงินกูส้ นับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี ๓ ปัจจัยเสี่ยง
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
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 ผู้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น ฯ บางแห่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานตามระเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้ว ยอานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง
OR ๒ หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น ฯ หลายแห่ งยั งไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
๒.๓ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน มี ๒ ความเสี่ยง ๒ ปัจจัยเสี่ยง
๓.๑ รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง
FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
๓.๒. การรับ - จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดาเนินการได้
ครบถ้วน มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ มี ๑ ความเสี่ยง ๑ ปัจจัยเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๒๖

๔.๑ กฎ/ระเบี ย บ ของกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ไม่รองรับ การบริห ารจั ดการกองทุ นได้ ทั น
นโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง
CR ๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุน
ได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตารางที่ ๑๐ การระบุความเสี่ยงประจาปี ๒๕๖๔
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการ ยังไม่ SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
เป็นไปตามเป้าหมาย
การจัดทาข้อเสนอโครงการ
๒. การจัดสรรเงินกูส้ นับสนุนโครงการยัง
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR ๓ แหล่งเงินกู้มกี ารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุม ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอก
๔. ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่งไม่
สามารถดาเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ
๕. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่อง

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการ
เชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ.
OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๖. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา
๙๓ ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
๗. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ
ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิง่ แวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ - จ่ายเงินนอก
งบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
๘. กฎ/ระเบียบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รองรับ CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความยืดหยุ่นต่อ
การบริหารจัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/
การปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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๓.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง
จากการส ารวจความเสี่ ยงและวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ ยงในแต่ละด้านประจาปี ๒๕๖๔ ซึ่ง พบว่ามี
ทั้งหมด ๘ ความเสี่ยง ๑๐ ปัจจัยเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงทาการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
โอกาส (Likelihood) ที่ จ ะเกิ ด ปั จจั ย เสี่ ยงนั้ นๆ และผลกระทบ (Impact) ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ดั งรายละเอี ยดตาม
ภาคผนวก ๔ เพื่ อค านวณระดั บความเสี่ ยง แสดงดั งตารางที่ ๑๑ ทั้ งนี้ ผลการประเมิ นความเสี่ ยงของกองทุ น
สิ่งแวดล้อมประจาปี ๒๕๖๔ สรุปดังนี้
ตำรำงที่ ๑๑ กำรคำนวณระดับควำมเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุน
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ ไม่ครบถ้ว น
โครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สมบู ร ณ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ การจั ด ท า
ข้อเสนอโครงการ
๒. การจัดสรรเงินกู้สนับสนุนโครงการยังไม่ SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้าน
เป็นไปตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
SR ๔ กรอบการวิ เคราะห์ ลั ก ษณะโครงการ
Lump Sum ไม่ ครอบคลุม ความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อ
OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่ ส ามารถใช้ งานได้
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบ
อินเตอร์เน็ต สผ.
๔. ผู้ได้รบั การสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่ง OR ๒ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น
ไม่สามารถดาเนินงานตามระเบียบคณะ
กองทุ น ฯ หลายแห่ งยังไม่ ป ฏิบั ติ ตามขั้น ตอน
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจ หรือระยะเวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนการรับเงินและ กองทุนฯ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้ครบ
๕. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต
OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการ
ดาเนินงานตามภารกิจ

โอกาส
(L)

ผลกระทบ คะแนน
(I)
(L)(I)

๓

๕

๑๕

๔

๒

๘

๓

๒

๖

๔

๓

๑๒

๒

๓

๖

๓

๓

๙

๓

๔

๑๒

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๖. รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า บริก ารตาม FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
แห่ ง ชาติ เรื่อ งอั ต ราค่ า บริก าร ท าให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
๗. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่าน FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้ อมบาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดาเนินการ กลุ่ ม เช่ น องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ มี
ได้ครบถ้วน (๑๐๐ %)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ-จ่ายเงิน
นอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ(Compliance Risk)
๘. กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกองทุน
CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์กองทุนสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบริหารจัดการ
ขาดความยื ด หยุ่ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านบริห าร
กองทุนได้ทนั นโยบาย/ สถานการณ์ที่
จัดการกองทุน
เปลี่ยนไป

โอกาส
(L)

ผลกระทบ คะแนน
(I)
(L)(I)

๓

๔

๑๒

๒

๓

๖

๒

๒

๔

๓.๒.๓ การจัดลาดับความเสี่ยง
จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จึงนาผลการคานวณระดับความเสี่ยง
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่ควรได้รับ
การจัดการก่อน ตามเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้
๑. ระดับ ความเสี่ย งสู งมาก : คะแนนระดับความเสี่ ยง ๒๐-๒๕ คะแนน หมายถึงระดับ ที่
ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง : คะแนนระดั บ ความเสี่ ย ง ๑๕-๑๖ คะแนน หมายถึ ง ระดั บ ที่
ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง : คะแนนระดับความเสี่ยง ๕-๑๒ คะแนน หมายถึงระดับที่
ยอมรับได้ แต่ให้ดาเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
๔. ระดับความเสี่ยงต่า : คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึงระดับที่พอยอมรับได้
แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
๕. ระดับความเสี่ยงต่ามาก : คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึงระดับที่ยอมรับ
ได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๒๙

จากการจัดทาแผนภูมิความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๑๑ และ ๑๒
สรุปดังนี้
๑) มีปจั จัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จานวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ
๒) มีปจั จัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จานวน ๙ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
- SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
- SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
- OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของ
ระบบอินเตอร์เน็ต สผ.
- OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือระยะเวลาที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
- OR ๓ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease; Covid – ๑๙) กระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
- FR ๑ ยังไม่มีป ระกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
- FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓) มีปจั จัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่า จานวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ
- CR ๑ กฎ/ระเบี ย บ/หลั ก เกณฑ์ ข องกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ขาดความยื ด หยุ่ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการกองทุน
กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม จะดาเนิ น การควบคุม ปั จ จัยเสี่ ย งที่ มีระดั บ ความเสี่ ย งปานกลางด้ว ย
กระบวนการควบคุมภายใน และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงสาหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
โดยมีเป้าหมายที่จะลดระดับความเสี่ยง เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือระดับ
ความเสี่ยงลดลง ๑ ระดับ แสดงดังแผนภูมิที่ ๑

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕

ผลกระทบ

๔
๓
๒
๑

๕

ผลกระทบ

๔
๓
๒
๑

๑

๔
CR ๑
๒

๑๕
SR ๑
๑๒
FR ๑, OR๓
๙
OR ๒
๖
SR ๓
๓

๑

๒

๕

๕

๑๐

๒๐

๒๕

๔

๘

๑๖

๒๐

๓

๖
OR ๑, FR ๒

๑๒
SR ๔

๑๕

๒

๘
SR ๒
๔

๑๐

๓

๔

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๘

๑๖

๒๐

๓

๑๒
SR ๔
๘
SR ๒
๔

๑๕

๑

๖
OR ๑, FR ๒
๔
CR ๑
๒

๑๒
SR ๑ FR ๑
๙
OR ๒, OR๓
๖
SR ๓
๓

๑

๒

๔

๕

๒

โอกาสที่จะเกิด
ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

๓
โอกาสที่จะเกิด

๕

๑๐
๕

ภาพที่ ๘ แนวโน้มระดับความเสี่ยงที่ลดลงของปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าที่จะเกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔
๓.๒.๔ การจัดการความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดทาแนวทางบริหารปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ สูง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ทาการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit)
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อคานวณเปรียบเทียบต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ ยงและผลที่จะได้จากการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบต่างๆ เพื่อประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ ๑๒ และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๔ แสดงดังตารางที่ ๑๓
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

ประเภทค่าใช้จา่ ย

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

-

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม/
ทบทวน/
ปรับปรุงคู่มือ
เขียนข้อเสนอ
โครงการแบบ

การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่และ
พนักงาน/จัดให้มี
ระบบถ่ายทอด
องค์ความรู้
ประสบการณ์
และทักษะต่างๆ
ในลักษณะพีเ่ ลี้ยง
-

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่
ยอมรับ
ยอมรับความเสีย่ ง โดย
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนด
ให้มีการติดตามผลการ
ไว้ ใ น คู่ มื อการจั ด ท าข้ อ เส น อ
ดาเนินงานเป็นระยะ
โครงการ
ลด
เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ

หลีกเลี่ยง

ถ่ายโอน

ไม่สามารถหยุดหรือ
ยกเลิกกิจกรรมนีไ้ ด้
เนื่องจากเป็นภารกิจ
หลักขององค์กร
ประสาน สสภ. ทสจ.
หรือเครือข่ายพีเ่ ลี้ยง
เพื่อช่วยในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการให้

-

-

การอนุมัติจดั สรรเงินโครงการ
มีความรวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๕,๐๐๐ บาท/ การอนุมัติจดั สรรเงินโครงการ
ครั้ง (ค่าใช้จ่าย มีความรวดเร็วมากขึ้นและ
ในการจัด
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ประชุม/อบรม
บุคลากร)

-

การฝึกอบรมสสภ. ๑๐๐,๐๐๐
ทสจ.และ
บาท/ครั้ง
เครือข่าย พี่เลี้ยง
เพื่อช่วยในการ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๒

-

การอนุมัติจดั สรรเงินโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ ๗๐
การอนุมัติจัดสรรเงินโครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนดไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๗๐

-

การอนุมัติจดั สรรเงินโครงการ การอนุมัติจดั สรรเงินโครงการเป็นไป
มีความรวดเร็วมากขึ้นและ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ๑๐๐

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
Proposed Mitigation
ปัจจัยเสี่ยง
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ต้นทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ประเภทค่าใช้จา่ ย แผนการสนับสนุน
เป็นไปตามเกณฑ์การ
จัดทาข้อเสนอ
พิจารณา
โครงการ
๒. การจัดสรรเงินกู้สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกใน
ยอมรับ
ยอมรับความเสี่ยง โดย
การกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่
ดาเนินการสารวจความ
หลากหลาย
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ลด
- เพิ่มช่องทางการ
ค่าใช้จ่ายใน
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า การดาเนินงาน
เงินกู้รู้จักกองทุนมากขึ้น
- สร้างความร่วมมือกับ ค่าใช้จ่ายใน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ การดาเนินงาน
(หาลูกค้ารายใหญ่)
หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได้
ถ่ายโอน
ถ่ายโอนให้หน่วยงาน/
ธนาคารอื่นที่มีศักยภาพ
ดาเนินการปล่อยเงินกู้แทน
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตรา
ยอมรับ
ยอมรับความเสีย่ ง โดย
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ล ดลงจนใกล้ เคี ย ง
ให้มีการติดตามการ
และต่ากว่า
ดาเนินงานเป็นระยะ

Cost and Benefit Analysis
ผลที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่าย (บาท)

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ทราบแนวทางการดาเนินงานให้ตรง
เงินกู้ของภาคเอกชน
กับความต้องการของภาคเอกชนคิด
เป็นร้อยละ ๒๐
(ค่าใช้จ่ายใน กลุ่มเป้าหมายรู้จักกองทุน
ร้อยละของวงเงินที่คณะกรรมการ
แผนประชา
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
กองทุนอนุมัติจัดสรรเทียบกับแผน
สัมพันธ์)
จัดสรร
ลูกค้ารายใหญ่ สนใจขอกู้
ร้อยละของวงเงินที่คณะกรรมการ
เงินกองทุนเพิ่มขึ้น
กองทุนอนุมัติจัดสรรเทียบกับแผน
จัดสรร
-

-

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๓

สามารถปล่อยเงินกูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ
เงินกู้ของภาคเอกชนเป็นผลให้
ปรับอัตราเงินกู้ให้สอดคล้อง
ความต้องการของภาคเอกชน

จานวนภาคเอกชนที่ยื่นเสนอขอรั บ
การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี
ที่ผ่านมาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕
จานวนภาคเอกชนที่ยื่นเสนอขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มมากกว่าปีที่
แล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ๕

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะ
โครงการ Lump Sum ไม่
ครอบคลุมความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ประเภทค่าใช้จา่ ย
ลด
วางแผนคาดการณ์และ
ประเมินสถานการณ์
/ทบทวนอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ให้สอกคล้องกับ
สถานการณ์
หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
ถ่ายโอน
เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถถ่ายโอนให้
ผู้อื่นดาเนินการแทนได้
ยอมรับ
ยอมรับความเสี่ยง โดย
ดาเนินการตามแนวทาง
เดิมและมีการติดตาม
การดาเนินงานเป็นระยะ
ลด
ทบทวน/และศึกษา
เพิ่มเติมกรอบแนวทาง
ให้ครอบคลุมความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได้

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองทุนฯ สามารถทราบสถาน
การขอรับการสนับสนุนเงินกู้
และทบทวนการดาเนินงานให้
เหมาะสม
ภาคเอกชนมีความสนใจขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มมากขึ้น

-

-

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๔

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ภาคเอกชนมีความสนใจขอรับ จานวนภาคเอกชนที่ยื่นเสนอขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มมากกว่าปีที่
แล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ๕

-

จานวนภาคเอกชนที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกู้ภายใต้โครงการ
Lump Sum เพิ่มขึ้น
จานวนภาคเอกชนที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกูภ้ ายใต้โครงการ
Lump Sum เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วไม่
ต่ากว่าร้อยละ๕
-

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ถ่ายโอน
ถ่ายโอนให้หน่วยงาน/
ธนาคารอื่นที่มี
ศักยภาพ ดาเนินการ
ปล่อยเงินกู้แทน

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

ประเภทค่าใช้จา่ ย

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

-

-

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

สามารถปล่อยเงินกูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ภาคเอกชนสนใจขอรับการสนับสนุน
เงินกู้เพิ่มขึ้น

-

ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
เพิ่มขึ้น

ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้
ร้อยละ ๑๐๐

-

ระบบสารสนเทศสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้
ร้อยละ ๑๐๐

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๑. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่
ยอมรับ
ยอมรับความเสีย่ งโดย
สามารถ ใช้งานได้บางครั้ง
ติดตาม/ตรวจสอบการ
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของ
เชื่อมต่อของระบบ
ระบบอินเตอร์เน็ต สผ.
อินเตอร์เน็ต สผ.
ลด
ประสานและแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายใน ๑ ชั่วโมง
หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ต้องดาเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ถ่ายโอน
ว่าจ้างบริษัทเอกชน
ดาเนินการดูแล/
ปรับปรุง พัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบครบ

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน

-

-

ดาเนินการพัฒนา ๒๐๐,๐๐๐
ระบบสารสนเทศ/ บาท
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้าน

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๕

-

-

ระบบสารสนเทศมีความพร้อม ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ใช้งานอย่างครบวงจร เพื่อ
ระบบบสารสนเทศของกองทุน
อานวยความสะดวกแก่
สิง่ แวดล้อม ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผู้ใช้บริการ

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับ
สนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลา
ที่กาหนดในระเบียบคณะ
กรรมการกองทุนฯ

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ต้นทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ประเภทค่าใช้จา่ ย แผนการสนับสนุน
วงจร เพื่ออานวยความ
สารสนเทศของ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
กองทุน
ยอมรับ
ยอมรับความเสีย่ ง โดย
ให้มีการติดตามการ
ดาเนินงานเป็นระยะ

ลด

หลีกเลี่ยง
ถ่ายโอน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ
โดยวิธีการติดตามใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น
หนังสือ โทรศัพท์ ลง
พื้นที่ประสานหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได้
มอบ ทสจ.ประสาน/
ค่าใช้จ่ายใน
กากับ อปท. ปฏิบัติตาม การดาเนินงาน
ขั้นตอนที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ครบถ้วน

Cost and Benefit Analysis
ผลที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

-

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๖

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ครบถ้วน
หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ครบถ้วน

ร้อยละของหน่วยงานทีไ่ ด้รับการสนับ
สนุนเงินกองทุนฯ สามารถปฏิบัตติ าม
ขั้นตอนที่กาหนดในระเบียบคณะ
กรรมการกองทุนฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐

-

-

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ครบถ้วน

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ได้
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ได้
ร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
Proposed Mitigation
ปัจจัยเสี่ยง
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ประเภทค่าใช้จา่ ย
๒. เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
OR ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ยอมรับ
จัดทาแผนบริหารความ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ต่อเนื่อง สาหรับการ
ลด
๒๐๑๙ (Coronavirus Disease;
บริหารความพร้อมต่อ
Covid – ๑๙) กระทบต่อการ
สภาวะวิกฤต เพื่อใช้เป็น
ดาเนินงานตามภารกิจ
แนวทางในการ
ดาเนินงานภายใต้
สภาวะวิกฤต และเพื่อ
ลดผลกระทบเมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง

หลีกเลี่ยง

ถ่ายโอน

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

จัดทาแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
สาหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ให้มี
การทบทวนทุกปี
โดยไม่ต้องมีการ
รายงาน

-

เป็นปัจจัยภายนอกที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
ภาระกิจหลักที่สาคัญไม่
สามารถถ่ายโอนให้
หน่วยงานอื่นดาเนินงาน
แทนได้

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๗

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

๑) สามารถดาเนินงานได้อย่าง ขีดความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องภายใต้ความ
ลดลงไม่เกินร้อยละ ๒๕
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย
ธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรค
ระบาด
๒) สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
และทาให้กระบวนการทางาน
ที่สาคัญสามารถกลับมา
ดาเนินการได้อย่างปกติภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

ประเภทค่าใช้จา่ ย

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

-

ดาเนินการติดตาม
การดาเนินงาน
ของกรมควบคุม
มลพิษเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาอัตร่าค่าบริการตาม
ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปใช้ใน
การจัดเก็บค่าบริการ

จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ที่ต้องมีประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
พื้นที่ที่ต้องมีประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
-

ความเสี่ยงด้านการเงิน
๑. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะ
ยอมรับ
ยอมรับความเสี่ยง โดย
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประสานติดตามกรม
เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้องค์กร
ควบคุมมลพิษในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่ง
กาหนดอัตราค่าบริการ
ค่าบริการได้
กาจัดขยะมูลฝอย/
บาบัดน้าเสียรายไตรมาส
ลด
เร่งรัดการปรับปรุง
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หลีกเลี่ยง

เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
จาเป็นต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๘

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
Proposed Mitigation
Cost and Benefit Analysis
ปัจจัยเสี่ยง
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ต้นทุน
ผลที่จะได้รับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ประเภทค่าใช้จา่ ย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท)
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ถ่ายโอน
เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถถ่ายโอนให้
ผู้อื่นดาเนินการแทนได้
๒. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน (๑๐๐ %)
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุน
ยอมรับ
ยอมรับความเสีย่ ง โดย
- ศึกษาระเบียบ
ระบบการรับ-จ่ายเงิน ผ่าน
กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนิน
สิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กร
จัดทาตามแนวทาง
การรับ-จ่ายเงิน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถ กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการรับปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ
ใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่
จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
การรับเงิน และการนา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
เกี่ยวข้อง
ครบทุกกิจกรรม
ดาเนินการรับ-จ่ายเงินนอก
เงิน ฝากคลังหรือนาส่ง
หน่วยงานที่
งบประมาณผ่านระบบ
คลังในระบบอิเล็ก
เกี่ยวข้อง
อิเล็กทรอนิกส์
ทรอนิกส์สาหรับทุน
หมุนเวียนและประสาน
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประสานติดตามเร่งรัด
ลด
- ศึกษาการรับระบบการรับ-จ่ายเงิน ผ่าน
กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ่ายเงินผ่านระบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถ กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการรับดาเนินการออกระเบียบ
อิเล็กทรอนิกส์
ใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่
จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เกี่ยวข้อง
ครบทุกกิจกรรม
ดาเนินการรับ-จ่ายเงิน
นอกงบประมาณผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๓๙

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ประเภทค่าใช้จา่ ย
หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากถูกกาหนด
เป็นตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานของทุน
หมุนเวียนและเพื่อสอด
รับกับนโยบายรัฐบาล
เป็นกิจกรรมที่ไม่
ถ่ายโอน
สามารถถ่ายโอนให้
หน่วยงานอื่น
ดาเนินการแทนได้

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ประสานแจ้ง
กรมบัญชีกลาง
รับทราบอุปสรรค
ในการดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
๑. กฎ/ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
CR ๑ กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
ยอมรับ
ยอมรับความเสีย่ งโดย
กรอบแนวคิดในการ
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ขาดความ
พัฒนากลไก
พัฒนากลไกและใน
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบตั ิงานบริหาร
กระบวนการในการ
การบริหารงาน
จัดการกองทุน
บริหารงานกองทุน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เพิม่ เติม
เพิ่มเติม
ทบทวน และปรับแก้ไข
ลด
แนวคิดในการ
ระเบียบคณะกรรมการ
ปรับปรุงระเบียบ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่ใช้
คณะกรรมการ
ในปัจจุบัน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๔๐

กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถ
ระดับความสาเร็จของในการพัฒนา
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม กลไกหรือกระบวนการเพิ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพ การบริหารงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ ๕๐
ร่างระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่ปรับแก้ไข
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับความสาเร็จของการทบทวน/
แก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิง่ แวดล้อมได้ ร้อยละ ๘๕

ตารางที่ ๑๒ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

Proposed Mitigation
วิธีการจัดการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หลีกเลี่ยง เป็นกิจกรรมที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
ถ่ายโอน
กฎหมาย ปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

Cost and Benefit Analysis
ต้นทุน

ผลที่จะได้รับ

ประเภทค่าใช้จา่ ย

แผนการสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

-

-

-

-

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐ ร่ า งระเบี ยบคณ ะกรรมการ ระดับความสาเร็จของการทบทวน/
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่ปรับแก้ไข แก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการ
ส าม ารถ ใช้ งาน ได้ อ ย่ างมี กองทุนสิง่ แวดล้อมได้ ร้อยละ ๘๕
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๔๑

ตำรำงที่ ๑๓ แผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สำเหตุควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุน
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วน
สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป ใหญ่ ไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์
ตามเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒. การจัดสรรเงินกูส้ นับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือก
ในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อม
ที่หลากหลาย
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจน
ใกล้เคียงและต่ากว่า
SR ๔ กรอบการวิเคราะห์
ลักษณะโครงการ Lump Sum
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๑. ระบบสารสนเทศยังไม่
OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้ง
สามารถใช้งานได้บางครั้ง
ภายในและภายนอก
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อ
ของระบบอินเตอร์เน็ต สผ.

ระดับควำมเสี่ยง
(โอกำส X ผลกระทบ)

สูง
(๓ x ๕ = ๑๕)

ปานกลาง
(๔ x ๒ = ๘)
ปานกลาง
(๓ x ๒ = ๖)
ปานกลาง
(๔ x ๓= ๑๒)

ปานกลาง
(๒ x ๓ = ๖)

แนวทำงจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม

กิจกรรม/แผนบริหำรควำม
เสี่ยง/ระยะเวลำดำเนินกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

๑) การอนุมตั ิจดั สรรเงินโครงการ
มีความรวดเร็วมากขึ้นและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒) การอนุมัติจัดสรรเงิน
โครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ยอมรับความเสีย่ ง กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยอมรับความเสีย่ ง กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยอมรับความ
กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
เสี่ยง
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ยอมรับความเสีย่ ง

- กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลดความเสีย่ ง
โดยจัดทา
แผนปฏิบัติการ
รองรับ

เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ

กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๔๒

- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานนโยบายและ
แผน
- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ประเภทควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สำเหตุควำมเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยง

๒. ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
บางแห่งไม่สามารถดาเนินงาน
ตามระเบียบคณะ กรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจหน้าที่
ของผู้จัดการกองทุนการรับเงิน
และเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ
๓. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease; Covid – ๑๙)
กระทบต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจ

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ หลาย
แห่งยังไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอน
และระยะ เวลาที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ

ปานกลาง
(๓ x ๓ = ๙)

OR ๓ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease; Covid – ๑๙)
กระทบต่อการดาเนินงาน
ตามภารกิจ

ปานกลาง
(๓ x ๔ = ๑๒)

(โอกำส X ผลกระทบ)

แนวทำงจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม
ยอมรับความเสีย่ ง

กิจกรรม/แผนบริหำรควำม
เสี่ยง/ระยะเวลำดำเนินกำร

ลดความเสีย่ ง

๑) จัดทาแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง สาหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานภายใต้สภาวะ
วิกฤต
๒) ประกาศใช้ และเผยแพร่
๓) ซักซ้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถดาเนินการได้เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
สภาวะวิกฤต

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๔๓

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล
- กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม

๑) สามารถดาเนินงานได้อย่าง - กลุ่มงานติดตามและ
ต่อเนื่องภายใต้ความ
ประเมินผล
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย
ธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรค
ระบาด
๒) สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
และทาให้กระบวนการทางานที่
สาคัญสามารถกลับมา
ดาเนินการได้อย่างปกติภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ประเภทควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สำเหตุควำมเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยง
(โอกำส X ผลกระทบ)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
๑. รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า FR ๑ ยังไม่มีประกาศ
ปานกลาง
(๓ x ๔ = ๑๒)
บริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไป คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ตามกาหนดเวลา
แห่งชาติ เรื่องอัตรา
ค่าบริการ ทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถส่งค่าบริการได้
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของ
ปานกลาง
2. การรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
กองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม
(๒ x ๓ = ๖)
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
เช่น องค์กรปกครองส่วน
ดาเนินการได้ครบถ้วน
ท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
CR ๑ กฎ/ระเบียบ/
๑. กฎ/ ระเบียบ /หลักเกณฑ์
ต่า
หลั
ก
เกณฑ์
ของกองทุ
น
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่
(๒ x ๒ = ๔)
สิ่งแวดล้อม ขาดความ
รองรับการบริหารจัดการกองทุน
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบตั ิงาน
ได้ทันนโยบาย/ สถานการณ์ที่ บริหารจัดการกองทุน
เปลี่ยนไป

แนวทำงจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม

กิจกรรม/แผนบริหำรควำม
เสี่ยง/ระยะเวลำดำเนินกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ยอมรับความเสีย่ ง

กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล

ยอมรับความเสีย่ ง

กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล

ยอมรับความเสีย่ ง

กระบวนการควบคุมภายใน สามารถดาเนินงาน/กิจกรรม
ที่มีอยู่
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลุ่มงานนโยบายและ
แผน

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ หน้า ๔๔

จากการพิจารณากาหนดมาตรการในการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการ
พิจ ารณามาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม แล้ วจึงกาหนดกิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ ยงเพิ่ มเติม
เพื่อให้ เกิดความมั่น ใจว่าจะสามารถบริห ารจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
โดยพิจารณาตามตารางที่ ๑๔
ตารางที่ ๑๔ การพิจารณามาตรการควบคุมภายในก่อนกาหนดแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๑. การจัดสรรเงิน
อุดหนุนสนับสนุน
โครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

SR ๑ ข้อเสนอ
โครงการส่วนใหญ่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มือการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ

มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม
กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง
(Existing Control)
(Mitigation Plan)
๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มอื การ
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
จัดทาข้อเสนอโครงการให้เข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายในการเขียนข้อเสนอ
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ
๒) ประสานขอข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และกาหนดวันศึกษาพื้นที่
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓) เร่งรัดและปฏิบัตติ ามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
๔) กาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่
โดยใช้ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน การ
พิจารณาโครงการเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการได้ตามกาหนด
ระยะเวลา และมีความรวดเร็วขึ้น
๕) จัดทาชุดโครงการขนาดเล็กวงเงินไม่เกิน
๕ แสนบาท โดยกาหนดแบบฟอร์มให้ผู้
เสนอโครงการสามารถจัดทาข้อเสนอ
โครงการได้ง่ายและชัดเจน สามารถ
พิจารณาอนุมัติได้เร็วมากขึ้น

๓.๒.๕ การติดตามประเมินผลและจัดทารายงาน
ภายหลังจากการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีบัญชีและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทางานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมจะ
ดาเนินการประสานกลุ่มงานเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผน และจัดทารายงานเสนอผู้อานวยการกอง
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดาเนินงานภาพรวม
เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๔๕

๓.๓ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี ๒๕๖๔
กองทุนสิ่งแวดล้อม ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี
๒๕๖๔ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ร ะดั บ ความเสี่ ย งของปั จจั ยเสี่ ย งที่ มี ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง ลดลง ๑ ระดั บ
โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอ
โครงการ

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๔๖

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๔
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
งาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน :
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๑)
วิธีจัดการความเสี่ยง (๒)
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๔)

ตัวชี้วัด
ระยะเวลาการดาเนินการ (๕)
ผู้รับผิดชอบ (๖)
งบประมาณ (บาท)
ความรุนแรงก่อนการบริหาร
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
ความเสี่ยง
๓
๕
๑๕

การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการ

รับ โอน ลด เลี่ยง
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายในการเขียน
ข้อเสนอโครงการ
๑. การอนุมัติจัดสรรเงินโครงการมีความรวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. การอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น โครงการเป็ น ไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
- จ านวนโครงการที่ ได้ รั บ การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่กาหนดเพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้วอย่างน้อยร้อยละ 5
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง(ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมบุคลากร)

เป้าหมายที่คาดหวัง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
ความเสี่ยง
๓
๔
๑๒

ความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง
๓
๔
๑๒

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๔๗

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease; Covid – ๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต
ของประชาชน รวมถึงกระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กองทุน
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ความเสี่ ยงด้านต่างๆ ซึ่งเป็ น อุป สรรคในการปฏิบั ติภ ารกิจ อันส่ งผลให้ การให้ การสนับสนุน เงิน
อุดหนุนและเงินกู้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี และเพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อม
สามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ค วามเปลี่ ย นแปลงของสภาวการณ์ ด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ภัยธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรคระบาด กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภารกิจหลักที่สาคัญสามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ รายละเอียดตามภาคผนวก ๖

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔

หน้า ๔๘

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

จานวน

พ.ศ.

ความเสี่ยง

๒๕๕๕

๔

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
๑. แผนแม่บทไม่ได้ถูกนาไปใช้เป็น - ไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ
กรอบในการดาเนินงานของ
-บุคลากรยังขาดความเข้าใจการทางานและภาระหน้าที่ตาม
กองทุนฯอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์
๒. การจัดสรรเงินกองทุนฯไม่ได้ - ไม่มีการสารวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งเงินกู้และเงินอุดหนุน
เป็นตามเป้าหมายที่กาหนดในแผน ทาให้ไม่ทราบถึงวงเงินที่ต้องการใช้จริง
จัดสรร
- ขาดการประสานงานและร่วมทางานอย่างบูรณาการระหว่างกองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมกับผู้จดั การกองทุน
- บุคลากรขาดศักยภาพในการวิเคราะห์ดา้ นการเงินและการลงทุน
ความเสีย่ งด้านดาเนินการ
๓. การพิจารณาอนุมตั ิโครงการที่ - การพิจารณาโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ขอรับการสนับสนุน
๔. กองทุนฯ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมาย

๒๕๕๖

๒

ความเสีย่ งด้านดาเนินงาน
๑. ระบบติดตามประเมินผล
โครงการฯไม่ได้ถูกนาไปใช้งาน
ความเสีย่ งด้านการปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบ
๒. บันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง
กระทรวงการคลัง กับ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ไม่เป็นปัจจุบัน

๒๕๕๗

๔

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
๑. การติดตามประเมินผลแผน
แม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไม่สามารถ
ประเมินผลได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
- กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้ความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กองทุนฯ
- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่ถกู นามาใช้งานในระดับเจ้าหน้าที่

- บันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับวิธีการปฏิบัติงานในการกู้ยมื เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม ของราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ระหว่าง
กระทรวงการคลัง และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผู้จัดการ
กองทุนฯ ที่ลงนามเมื่อ ปี ๒๕๕๐ ไม่สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ ปี ๒๕๕๒
- ขาดการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ปี

จานวน

พ.ศ.

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน
๒. การเผยแพร่กรอบทิศทางการ - จานวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตาม
มาตรา ๒๓(๔) ปี ๕๗-๕๙ มีจานวนมาก และหลายประเภท
สนับสนุนกองทุนฯ ตามมาตรา
๒๓(๔) ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไม่
สามารถเผยแพร่ได้ทุก
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็วทันต่อการจัดทาข้อเสนอ
โครงการของกลุ่มเป้าหมายภายใน
ปี ๒๕๕๗
ความเสีย่ งด้านการเงิน
๓. ท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการ
จัดเก็บค่าบริการและการหักส่งคืน
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่เริ่ม
เปิดเดินระบบ สาหรับโครงการ
ด้านการจัดการบาบัดน้าเสียและ
การกาจัดของเสียที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ

๒๕๕๘

-

๒๕๕๙

-

๒๕๖๐

๑

- การผลักดันให้ อปท. สามารถดาเนินการจัดเก็บค่าบริการและหัก
เงินคืนกองทุนฯ ยังไม่เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่ อปท.
กาหนด รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของ
อปท. มีการเปลีย่ นแปลงทาให้นโยบายและแนวปฏิบัตเิ ปลีย่ นไป
- มีขั้นตอนการดาเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทาให้การ
ประสานชี้แจงแนวทางการปฏิบัตงิ านต้องใช้ระยะเวลาทาความ
เข้าใจและใช้เอกสารประกอบการชี้แจงที่แตกต่างกัน

ความเสีย่ งด้านการปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบ
๔. หลักเกณฑ์การสนับสนุน
- ยังไม่มีหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการเชิงรุกตามกรอบทิศ
โครงการเชิงรุกตามกรอบทิศ
ทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)
ทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแด
ล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
ความเสีย่ งด้านการเงิน
๑.ความมั่นคงทางการเงินของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

- มีรายได้เข้ากองทุนแต่ไม่เพียงพอ
- การขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสมทบกองทุนฯ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย ทาให้เกิดข้อจากัดของงบประมาณที่
เหลืออยู่

ปี

จานวน

พ.ศ.

ความเสี่ยง

๒๕๖๑

-

๒๕๖๒

-

๒๕๖๓

-

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ภำคผนวก 2 รำยงำนกำรติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีบัญชี ๒๕63 ไตรมำสที่ 3 (๑ เมษำยน – ๓0 มิถุนำยน ๒๕๖3)
และคำดกำรณ์ไตรมำสที่ 4 (1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2563)
ประเภทควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สำเหตุควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1. การจัดสรรเงิน
- SR 1 ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่
สนับสนุนโครงการยัง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนด
ไม่เป็นไปตาม
ไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอ
เป้าหมาย
โครงการ

ระดับควำมเสี่ยง
(โอกำส X ผลกระทบ)
ก่อนบริหำร
ควำมเสี่ยง

สูง
(3 x 5 = 15)

ระดับควำมเสี่ยงที่
ทำได้

ปานกลาง

แนวทำงจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม
ลดความเสีย่ งโดย

(2 x 5 = 10) จัดทาแผนปฏิบัติ

การรองรับ

กิจกรรม/แผนบริหำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเสี่ยง/
ระยะเวลำดำเนินกำร
- เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการ/ ต.ค. 62ก.ย. 63
- จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการ/ ต.ค. 62ก.ย. 63

การอนุมัติจดั สรร
เงินโครงการมีความ
รวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลกำรดำเนินงำน

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้
กวท.
คาแนะนาต่อกลุ่มเป้าหมายในการ
กวล.
จัดทาข้อเสนอโครงการผ่านทาง
โทรศัพท์และการประชุมทางไกลด้วย
ระบบ Cisco Webex Meeting เมื่อ
วันที่ 8 พ.ค. 63 และวันที่ 20 พ.ค.
63 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3 มี
กลุ่มเป้าหมายส่งข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน โดยจัดทาข้อเสนอ
โครงการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีผลผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของโครงการเบื้องต้น (Check list)
และเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าในไตรมาส
ที่ 4 จะมีผสู้ นใจยื่นขอเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โดย
คาดว่าข้อเสนอโครงการจะมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้
การอนุมัติจดั สรรเงินโครงการมีความ
รวดเร็วมากขึ้นและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ประเภทควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สำเหตุควำมเสี่ยง
- SR 2 กรอบการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ระดับควำมเสี่ยง
(โอกำส X ผลกระทบ)
ก่อนบริหำร
ควำมเสี่ยง

สูง
(3 x 5 = 15)

ระดับควำมเสี่ยงที่
ทำได้

แนวทำงจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม
ลดความเสีย่ งโดย
จัดทาแผนปฏิบัติ
การรองรับ

กิจกรรม/แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง/
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปรับ/ทบทวนกรอบ
การสนับสนุน
เงินกองทุนให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน/
ต.ค. 62-ก.ย. 63

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ผลกำรดำเนินงำน

- กรอบทิศทางการ
สนับสนุนสอดคล้อง
กับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น
- จานวนโครงการที่
สนใจขอรับการ
สนับสนุนสอดคล้อง
กับกรอบการ
สนับสนุนมีจานวน
มากขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5

ในการจัดทา (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธกี าร
สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
สาหรับโครงการขนาดเล็กตามมาตรา
23 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการกาหนดกรอบ
ทิศทางการสนับสนุนในประเด็นที่เข้า
กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ประกอบด้วย
1) การจัดการป่าชุมชน หรือป่า
สาธารณประโยชน์
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ
(ชนิดพันธุ์พื้นเมือง)
3) ขยะโรงเรียน
4) ขยะทะเล
5) การจัดการน้าเสียบริเวณริมคลอง
โดยในไตรมาสที่ 3 มีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
(1) เสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์วิธีการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการขนาดเล็ก
ตามมาตรา 23 (4) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน

ผู้รับ
ผิด
ชอบ
กนผ.

ประเภทควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สำเหตุควำมเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยง
(โอกำส X ผลกระทบ)
ก่อนบริหำร
ควำมเสี่ยง

ระดับควำมเสี่ยงที่
ทำได้

แนวทำงจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม

กิจกรรม/แผนบริหำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเสี่ยง/
ระยะเวลำดำเนินกำร

ผลกำรดำเนินงำน

สิ่งแวดล้อม มีมติขอให้ทบทวน
หลักเกณฑ์ฯ ในการให้การสนับสนุน
เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
ในวงกว้าง

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

ภำคผนวก 3 รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
กองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม (1) สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด 30 กันยำยน 2563 (2)
(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑. จัดทาและพัฒนานโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ การบริหารงาน
กองทุน และระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ การบริหารงาน
ไปสู่การปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการทางาน
1.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมูล
1.2 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล
1.3 ยกร่างแผน
1.4 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม
1.5 ปรับแก้ไขตามขั้นตอนและจัดทา
เอกสารฉบับสมบูรณ์
1.6 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
1.7 ติดตามและประเมินผล
1.8 เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) การแปลงแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่อรองรับความเสี่ยง
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(2) การแปลงแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่อรองรับความเสี่ยง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

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

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/
กันยายน ๒๕๖4

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๒. การจัดทาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ
ประกาศ และข้อกาหนด เพื่อการบริหาร
จัดการกองทุน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ และมีความ
คล่องตัว
ขั้นตอนการทางาน
2.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล
2.2 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ยกร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ
ประกาศ หรือข้อกาหนด
2.4 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ และปรับแก้
ตามขั้นตอน
2.5 รับฟังความคิดเห็น และปรับแก้
ตามขั้นตอน
2.6 จัดทาวาระเสนอคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการกองทุน
2.7 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
และปรับแก้ตามขั้นตอน
2.8 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/ ลงนาม
2.9 ประกาศบังคับใช้
2.10 ติดตามและประเมินผล

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อกาหนด เพื่อการ
บริหารจัดการกองทุน
ยังไม่ครอบคลุม
สถานการณ์ที่เป็น
ปัจจุบัน
(2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อกาหนดยังไม่เอื้อต่อ
การเข้าถึงของ
กลุ่มเป้าหมาย
(3) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อกาหนด ไม่เป็น
ปัจจุบัน

(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายฯ และผู้บริหาร สผ.
(2) มีการทบทวนหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อกาหนด ทุกๆ 2 ปี
(3) มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกร่าง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ
ประกาศ และข้อกาหนดใหม่ให้เป็น
ปัจจุบัน

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/
กันยายน ๒๕๖4

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๓. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงิน และจัดทาแผนจัดสรรเงินกองทุน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนจัดสรร
เงินกองทุนที่เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
ขั้นตอนการทางาน
3.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมูล
3.2 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล
3.3 ยกร่างแผน
3.4 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ
3.5 ปรับแก้ไขตามขั้นตอน และจัดทา
เอกสารฉบับสมบูรณ์
3.6 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
3.7 เผยแพร่แผนจัดสรรฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและใช้ประโยชน์
3.8 ติดตามและประเมินผล
3.9 รวบรวมผลการติดตาม
เสนอคณะกรรมการกองทุน
๔. จัดทาแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

การจัดสรรเงินสนับสนุน (1) มีการติดตามผลการจัดสรรเงิน
โครงการยังไม่เป็นไป
เป็นรายไตรมาส
ตามเป้าหมาย
(2) รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ และ
คณะกรรมการกองทุนทราบเป็นราย
ไตรมาส
(3) เร่งรัดการดาเนินงาน หรือปรับ
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
(4) มีการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์
เงินกู้และเงินอุดหนุน
(5) มีการจัดทาแผนจัดสรรในปี
ถัดไป โดยทบทวนผลการจัดสรรปีที่
ผ่านมา และประมาณการผลการ
จัดสรรในปีถัดไป

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ

การบริหารจัดการข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลยัง
ไม่เป็นระบบ ทาให้เกิด
การนาไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาองค์กรได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

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

ผลการจัดสรรเงิน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

-

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

(1) จัดทาแผนจัดสรร
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการเงิน
และสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมทุกปี
(2) ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ตามแผน ให้
คณะกรรมการกองทุน
ทราบและพิจารณาเป็น
รายไตรมาส
(3) จัดทาแผนปฏิบัติ
การรองรับ

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/
กันยายน ๒๕๖4

-

กลุ่มงานนโยบาย
และแผน/
กันยายน ๒๕๖4

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการทางาน
4.1 ทบทวน/รวบรวมข้อมูล
4.2 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล
4.3 ยกร่างแผน
4.4 จัดทาระเบียบวาระเสนอคณะทางาน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุน
สิ่งแวดล้อม
4.5 จัดทาระเบียบวาระเสนอ
คณะกรรมการกองทุน/ปรับแก้ไขตาม
ขั้นตอน
4.6 จัดทาเอกสารฉบับสมบูรณ์
4.7 ติดตามและประเมินผล
5. การวิเคราะห์และประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการด้านการจัดการ
มลพิษ ตามมาตรา ๒๓(1) ที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารข้อเสนอโครงการ
ตามหลักเกณฑ์
(2) เพื่อจัดทาวาระเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนการทางาน
5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
(Check list)

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

(1) เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์คู่มือการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(2) ประสานขอข้อมูล
พื้นที่จากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และ
กาหนดวันศึกษาพื้นที่
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(3) เร่งรัดและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
(4) ประสานผ่านทาง
โทรศัพท์และระบบ

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม/
กันยายน 2564

เสนอให้คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(4) มีการเสนอแผนให้ผู้บริหาร
รับทราบ
(5) มีระบบประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุน

(1) การพิจารณา
กลั่นกรองโครงการมี
ความล่าช้า ทาให้
กระบวนการต่างๆ ล่าช้า
กว่ากาหนด
(2) ข้อเสนอโครงการยัง
ไม่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์
(3) คณะอนุกรรมการฯ
ไม่เห็นชอบตาม
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ
(4) ข้อมูลจากการศึกษา
พื้นที่ดาเนินโครงการยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

(๑) มีตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อกาหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น
(๒) จัดทาคู่มือการจัดทาข้อเสนอ
โครงการเพื่อเผยแพร่
(๓) เพิ่มเติมความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ สาหรับการ
ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ
(4) ประสานขอข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติม
จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(5) วางแผนและกากับกระบวนการ
วิเคราะห์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ

(1) ข้อเสนอ
โครงการยังคงไม่มี
ความครบถ้วน
สมบูรณ์
(2) ข้อมูลจาก
การศึกษาพื้นที่
ดาเนินโครงการยัง
ไม่สมบูรณ์เพียงพอ
(3) กระบวนการ
วิเคราะห์โครงการยัง
ไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลา

(๓)
(๔)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ควำมเสี่ยง
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
5.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
ด้านเทคนิควิชาการ
5.3 จัดทาวาระเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ
มลพิษให้ความเห็นชอบในหลักการ
5.4 แจ้งผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่
เสนอโครงการทราบ
5.5 ศึกษาพื้นที่ดาเนินโครงการหรือประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 จัดทารายงานผลการศึกษาพืน้ ที่หรือ
ประชุมหารือ
5.7 จัดทาหนังสือติดตามการจัดส่งเอกสาร
หรือข้อมูลประกอบโครงการ
5.8 จัดทาวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาในรายละเอียด
5.9 จัดทาวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา
6. การวิเคราะห์และประเมินความ
การพิจารณากลั่นกรอง
เหมาะสมของโครงการด้านการจัดการ
โครงการมีความล่าช้า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรา ๒๓(๔) ที่เสนอขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ตามมาตรา ๒๓(๔) มีความรวดเร็วตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ประชุมทางไกล เพื่อให้
คาแนะนาต่อการจัดทา
ข้อเสนอโครงการให้มี
ความสมบูรณ์

(1) กาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของ
เจ้าหน้าที่โดยใช้ระยะเวลาของแต่ละ
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเป็น
ค่าเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการตาม
กาหนดระยะเวลา และมีความ
รวดเร็วขึ้น

การควบคุมภายในที่
มีอยู่สามารถควบคุม
ความเสีย่ งได้ใน
ระดับหนึ่ง โดย
สามารถควบคุมให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ความเหมาะสม
ของโครงการใน
เบื้องต้น

การพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ
บางโครงการ ตาม
มาตรา ๒๓(๔) ยังมี
ความล่าช้า

(1) กาหนดตัวชี้วัด
รายบุคคลของเจ้าหน้าที่
โดยใช้ระยะเวลาของ
แต่ละขั้นตอนการ
พิจารณาโครงการเป็น
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสม

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการทางาน
6.1 รับข้อเสนอโครงการและตรวจสอบ
เบื้องต้น
6.2 วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม
เบื้องต้น (Check list) และจัดทาวาระ
เสนอคณะอนุกรรมการฯ
6.3 ศึกษาสารวจพื้นที่โครงการ และจัดทา
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการ
6.4 จัดทาวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ
6.5 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
7. การติดตามประเมินผลการดาเนิน
โครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม/ การรายงานผลการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้การรายงานผลความ ก้าวหน้า
ของการดาเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
ตามคู่มือการประสานการดาเนินงาน
โครงการ
(2) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

ได้รวดเร็วขึ้น และ
อยู่ในกรอบ
ระยะเวลา แต่บาง
โครงการยังคงใช้
ระยะเวลาในการ
ปรับแก้ไข
รายละเอียดข้อเสนอ
โครงการนานกว่า
ระยะเวลาที่กาหนด
ทาให้ต้องมีการ
ควบคุมที่ต่อเนื่อง
(1) การรายงานผลการ
ดาเนินโครงการมีความ
ล่าช้า
(2) การเบิกจ่ายเงิน
โครงการมีความล่าช้า

(1) มีคู่มือการประสานการ
ดาเนินงานโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
(2) มีการลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจง
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาพื้นที่
ดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่เริม่ โครงการ
และติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการทุก ๖ เดือน
(3) ประสานแจ้งเตือนการรายงาน
ผลรายไตรมาส รายปีและสิ้นสุด
โครงการให้ผู้ดาเนินโครงการทราบ
ก่อนครบกาหนด เวลาอย่างน้อย
๑๐ วันทาการก่อนสิ้นไตรมาส

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ของโครงการได้ตาม
กาหนดระยะเวลา และ
มีความรวดเร็วขึ้น
(2) มีการใช้ระบบการ
ประชุมออนไลน์ ในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ
แบบบูรณาการ เพื่อ
ไม่ให้การพิจารณา
โครงการหยุดชะงัก
ในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
การรายงานผลการ (1) ชี้แจงคู่มือการ
กลุ่มงานวิเคราะห์
ดาเนินงานและการ บริหารโครงการทีไ่ ด้รับ
โครงการด้าน
เบิกจ่ายเงินโครงการ การสนับสนุนจาก
สิง่ แวดล้อม/
ที่ได้รับการสนับสนุน กองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ กลุ่มงานวิเคราะห์
จากกองทุน
ชัดเจน เข้าใจง่าย
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมยังมี
(2) ประสานผู้
ทรัพยากร
ความล่าช้า
ประสานงานโครงการให้
ธรรมชาติ/
เนื่องจาก
ดาเนินงานตามขั้นตอน กันยายน 2564
ผู้ประสานงาน
การบริหารโครงการ
โครงการไม่เข้าใจ
อย่างเคร่งครัด
ขั้นตอน วิธีการ
(3) จัดทาหนังสือทวง
จัดทารายงาน
ถามรายงานรายไตรมาส
เอกสารประกอบ
ล่วงหน้าก่อนถึงรอบการ
การรายงานผลและ จัดส่ง
การเบิกจ่ายเงิน
(4) ประสานผ่านทาง

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการทางาน
7.1 ชี้แจงขั้นตอนการบริหารโครงการ
7.2 ตรวจสอบแผนการดาเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน และจัดส่งให้
ผู้เกี่ยวข้อง
7.3 แจ้งเตือนการรายงานผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาส ๑ ปี ๒ ปี
และสิ้นสุดโครงการ
7.4 ปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเพือ่ ติดตาม
โครงการตามแผนการดาเนินโครงการ
7.5 จัดทารายงานสรุปผลการติดตาม
โครงการ
7.6 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
8. การติดตามและผลักดันการดาเนินการ
ตามมาตรา 88 และ 93
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสีย
และกาจัดขยะมูลฝอย ในอัตราที่กาหนด
ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
(๒) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการหักส่งเงินค่าบริการบาบัดน้าเสีย
และกาจัดขยะมูลฝอย ส่งคืนกองทุนใน
อัตราที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด ตาม

(๔)
ควำมเสี่ยง

รายได้จากการจัดเก็บ
ค่าบริการและหักส่งเงิน
คืนกองทุน ตามมาตรา
93 ไม่เป็นไปตาม
กาหนด

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) จัดทาบัญชีรายชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ดาเนินการตามมาตรา 88 และ 93
ในแต่ละปี
(2) ติดตามการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
รายปี หรือเป็นระยะแล้วแต่กรณี
(3) ประสานกรมควบคุมมลพิษเพือ่
สอบถามความคืบหน้าการกาหนด
อัตราค่าบริการเป็นระยะ

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

โครงการ

โทรศัพท์และระบบ
ประชุมทางไกล เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการดาเนินงาน
โครงการ และให้
ข้อคิดเห็นต่อการดาเนิน
โครงการ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ในช่วง
ระหว่างรอบการลงพื้นที่
ติดตามโครงการ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มี
ประกาศ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และการกาหนด
อัตราค่าบริการ ไม่
สามารถจัดเก็บ
ค่าบริการได้

(1) ประสานกรม
ควบคุมมลพิษเพื่อเร่งรัด
การกาหนดอัตรา
ค่าบริการเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง
(2) จัดทาฐานข้อมูลผู้
ติดต่อประสานงาน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
ขั้นตอนการทางาน
8.1 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษเพื่อ
กาหนดอัตราค่าบริการ
8.2 ประสานกรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ
8.3 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ดาเนินการจัดเก็บค่าบริการ
8.4 ประสานองค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่น
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
จัดเก็บค่าบริการและส่งเงินคืนกองทุน
8.5 ลงพื้นที่ ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบ
พื้นที่และการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน
8.6 จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบ
8.7 จัดส่งรายงานให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรับทราบและดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
8.8 จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตาม
มาตรา 93 ในภาพรวม
8.9 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
9. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง และคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง วางแผน
จัดการความเสีย่ ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน
(๒) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถ
ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการทางาน
9.1 ศึกษา รวบรวมผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
9.2 ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยง
9.3 จัดประชุมคณะทางานพิจารณา ร่าง
แผนบริหารความเสี่ยง
9.4 ปรับแก้ไข ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง
9.5 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม
9.6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจาปี
เป็นรายไตรมาส
10. การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

(๔)
ควำมเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ยังไม่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามหลัก
มาตรฐานสากล

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(1) รวบรวมข้อเสนอแนะของ
มีการควบคุมภายใน
ผู้ประเมินผลการดาเนินงาน
ทีเ่ พียงพอเหมาะสม
(2) ศึกษากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล
(2) รวบรวมผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงในปีก่อนหน้า
และประเมินผล
(3) แจ้งกลุ่มงานเพื่อระบุปัจจัยเสีย่ ง
ระดับองค์กร และวิเคราะห์แนวทาง
จัดการความเสีย่ งดังกล่าว
(4) ประชุมคณะทางานพิจารณา
ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
และร่าง คู่มือการบริหารความเสีย่ ง
กองทุนสิ่งแวดล้อม
(5) จัดทาแบบฟอร์มรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ติดตามผลกาดาเนินงาน
ตามแผน และรายงานเป็นราย
ไตรมาส

ข้อมูลไม่เพียงพอสาหรับ (1) จัดทากรอบในการคัดเลือก
การประเมินความคุ้มค่า โครงการเพื่อประเมินความคุม้ ค่า
ของการดาเนินโครงการ การปฏิบัตภิ ารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
(2) คัดเลือกโครงการ

การควบคุมภายใน
ยังไม่เพียงพอ

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการบางราย
ไม่มีการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เริม่ ดาเนินการ

(1) ประสานหน่วยงาน
เจ้าของโครงการตั้งแต่
เริ่มดาเนินโครงการ และ
ติดตามเป็นระยะ เพื่อให้
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(2) เพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจว่ามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน มากหรือน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายและผลเสียทีเ่ กิดขึ้นอย่างไร
(3) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการทบทวน
จัดลาดับความสาคัญในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
และปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
(4) เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณในระยะต่อไป
(5) เพื่อจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนการทางาน
10.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล
10.2 ยกร่างรายงานการประเมินความ
คุ้มค่า รายโครงการ
10.3 ยกร่างรายงานการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัตภิ ารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
10.4 ประชุมคณะทางาน/ปรับแก้ไข
รายงานตามข้อเสนอแนะ
10.5 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
10.6 เผยแพร่รายงาน

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(3) แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ว่าจะมีการประเมินความคุ้มค่า
โครงการหลังจากแล้วเสร็จไปแล้ว
1-2 ปี
(4) จัดทาแบบฟอร์มเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่ารายโครงการ
(5) จัดทาแบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าภาพรวม

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

ต่อเนื่อง
(2) ศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
11. จัดทาร่างกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผล
การดาเนินงานในแต่ละปีบญ
ั ชี
(๒) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ขั้นตอนการทางาน
11.1 ประสานกลุ่มงานเพื่อจัดทาร่าง
หลักเกณฑ์
11.2 ยกร่างตัวชี้วัด
11.3 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
11.4 ส่งร่างหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดให้
กรมบัญชีกลาง
11.5 ประชุมหารือร่างเกณฑ์ตัวชีว้ ัด
ระหว่างผู้แทนในคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง
ทริส และ สผ.
11.6 กรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียนให้ สผ. เพื่อเสนอประธาน
กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมลงนาม
11.7 เสนอ ปกท.ทส. พิจารณาลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียนในแต่ละ
ปีงบประมาณ

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลยังไม่
เหมาะสมกับการ
ดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม

(1) ประสานกลุ่มงานจัดทาร่าง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงาน
(2) ยกร่างตัวชี้วัดการประเมินผล
การดาเนินงาน
(3) ประชุมหารือ ร่าง เกณฑ์ตัวชี้วัด
ระหว่างผู้แทนในคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง
ทริส และ สผ.

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
11.8 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน และ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ประเมินผล
12. การจัดทารายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน
วัตถุประสงค์
เพื่อรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนการทางาน
12.1 รวบรวมผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดจากกลุ่มงาน
12.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานราย
ไตรมาส และรายงานผลการ
ดาเนินงานภาพรวม
12.3 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
13. การจัดทารายงานประจาปีกองทุน
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ประจาปี
(2) เพื่อรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
(3) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ
(4) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารงาน

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

การจัดทารายงานการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน
มีความล่าช้า

(1) ประสานกลุ่มงานเพื่อติดตามผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดทุกไตร
มาส โดยให้กลุม่ งานรายงานผลการ
ดาเนินงานโดยละเอียด และส่งผล
การดาเนินงานให้ทันตามกาหนด
(2) จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
เสนอต่อผูบ้ ริหารเป็นรายไตรมาส

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

(1) การจัดทารายงาน
ประจาปีมีความล่าช้า
(2) รายงานประจาปี
ยังไม่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงพอของ
รูปแบบและเนื้อหาที่จะ
นาเสนอ

(1) รวบรวมผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
(2) ยกร่างรายงาน
(3) เวียนร่างรายงานแก่เจ้าหน้าที่
ภายในกลุ่มงานเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบและเนื้อหาที่
นาเสนอ
(4) จัดประชุมคณะทางานพิจารณา
รายงาน

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

-

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

(๓)
(๔)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ควำมเสี่ยง
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการทางาน
13.1 รวบรวมผลการดาเนินงานของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา
13.2 ยกร่างรายงาน
13.3 ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ
13.4 จ้างพิมพ์และเผยแพร่
14. การจัดทารายงานผลทางการเงิน
การจัดทารายงานผล
วัตถุประสงค์
ทางการเงินมีความล่าช้า
(1) เพื่อให้ทราบสถานภาพการเงินของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
(2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของผู้บริหาร
ขั้นตอนการทางาน
14.1 ประสานกรมบัญชีกลาง กลุม่ งาน
ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มงานคลังและพัสดุ สผ. จัดทา
รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม รายงานงบการเงิน
ผลการเบิกจ่ายงบบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม ผลการให้การสนับสนุน
เงินโครงการ
14.2 จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงิน
ผลการเบิกจ่าย และการรายงาน
ทางการเงิน
14.3 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) ประสานกลุ่มงานคลังและพัสดุ
สผ. รายงานผลการเบิกจ่ายงบ
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
สอบทานเป็นรายเดือน
(2) ประสานกลุ่มงานสอบทานผล
การเบิกจ่ายงบบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อมเป็นรายไตรมาส
(3) ประสานกรมบัญชีกลางจัดทา
รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมและนาส่งรายงาน
เป็นรายไตรมาส และนาส่งภายใน
15 วัน หลังสิ้นไตรมาส
(4) ประสานกลุ่มงานรายงานผล
การสนับสนุนเงินโครงการเป็นระยะ
(5) จัดทารายงานเสนอ ผอ.กบก.
เป็นรายไตรมาส
(6) จัดทารายงานเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นรายไตรมาส
(7) จัดทารายงานเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
14.4 จัดทาวาระเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
15. การสารวจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรับทราบความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(2) เพื่อนาข้อเสนอแนะที่ได้ไปเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการบริหารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
มีประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการทางาน
15.1 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
15.2 จัดทาร่างแบบสอบถามครอบคลุม
ประเด็นตามที่บริษัทที่ปรึกษา
กาหนด และจัดทาแนวทางสารวจ
แบบสอบถามและรูปแบบ
การประมวลผล
15.3 จัดส่งแนวทางการสารวจ
แบบสอบถามและรูปแบบ
การประมวลผลให้กรมบัญชีกลาง
และบริษัทที่ปรึกษาพิจารณา
15.4 ดาเนินการว่าจ้างสารวจ
ความพึงพอใจ

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
(1) ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ทันตามกาหนด
(2) ผลคะแนนที่ได้รับ
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด

(1) จัดทาร่างแบบสอบถาม
มีการควบคุมภายใน
แนวทางการสารวจ และรูปแบบ
ทีเ่ พียงพอเหมาะสม
การประมวลผล จัดส่งให้
กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ไตรมาสที่ 2
(2) วิเคราะห์ผลจากการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนาไปประกอบการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์และระบุกลุม่ ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
ทุนหมุนเวียน สาหรับปรับปรุง
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการได้

-

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
15.5 จัดทารายงานผลการวิเคราะห์สารวจ
ความพึงพอใจ
15.6 จัดส่งสรุปรายงานฯ ให้
กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา
16. การรายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อสั่งการ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อสั่งการเสนอต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนการทางาน
16.1 พิจารณาความเกี่ยวข้องของ
ข้อสั่งการ
16.2 ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูล
16.3 รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผล
การดาเนินงานตามข้อสั่งการ
16.4 แจ้งตอบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
17. การปฏิบตั ิงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุน
แต่งตั้ง
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผล

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

การรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
ข้อสั่งการมีความล่าช้า

(1) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผน และ มีการควบคุมภายใน
นโยบายรัฐบาล
ทีเ่ พียงพอเหมาะสม
(2) พิจารณาข้อสั่งการและ
การดาเนินงานที่เกีย่ วข้อง
(3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูล
รายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อสั่งการ และส่งให้ทันตามกาหนด

-

-

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล/
กันยายน 2564

(1) การจัดประชุมไม่
เป็นไปตามวันและเวลา
ทีก่ าหนด
(2) การนาเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการไม่
เป็นไปตามรูปแบบที่
กาหนด
(3) จัดทารายงานการ
ประชุมแล้วเสร็จล่าช้า

(1) กาหนดรูปแบบในการเสนอ
มีการควบคุมภายใน
วาระการประชุมให้เป็นไปในทิศทาง ทีเ่ พียงพอเหมาะสม
เดียวกัน
(2) ประสานกลุ่มงานแจ้งกาหนดวัน
ส่งต้นฉบับและเอกสารประกอบ
วาระ และเร่งรัดติดตามให้ส่งทัน
ตามกาหนด
(3) จัดทาและส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการก่อนถึงกาหนดวัน

-

-

กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนและ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
กองทุน และดาเนินงานตามมติภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุม
ให้ผู้สนใจได้รับทราบผลการพิจารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ขั้นตอนการทางาน
17.1 ประสานกลุ่มงานจัดทาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
17.2 รวบรวมวาระเสนอผู้บริหาร
17.3 จัดทาเล่มวาระ นาส่งกรรมการ/
อนุกรรมการ
17.4 จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
17.5 จัดทารายงานและเวียนรับรอง
รายงาน
17.6 แจ้งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
17.7 บันทึกมติการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนลงในเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่
18. การประสานและติดตามการ
ดาเนินงานตามมติและนโยบายที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

และมีการปรับแก้ไข
รายงาน ส่งผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบผลการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุน
และคณะอนุกรรมการ
ล่าช้า
(4) การเผยแพร่มติการ
ประชุมยังไม่เป็นปัจจุบัน
(5) มติการประชุม
มีเนื้อหาที่ไม่ได้ปรับปรุง
ให้ถูกต้อง

ประชุม อย่างน้อย 10 วัน
(4) ประสานคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมประชุม ก่อนการประชุม ๑ วัน
(5) กาหนดระยะเวลาในการจัดทา
รายงานการประชุม และการปรับ
แก้ไขรายงานตามความเห็นของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน หลังจาก
สิ้นสุดการแจ้งเวียนรายงานการ
ประชุม
(6) ตรวจสอบข้อมูลของรายงาน
การประชุมให้เป็นปัจจุบัน ก่อนนา
รายงานการประชุมเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบ มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็น
ไม่ครบถ้วนและไม่เป็น รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม/

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทางาน
18.1 ประสานกลุ่มงานเพื่อขอข้อมูล
ผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
18.2 รายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการกองทุน
19. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เครือข่ายสารสนเทศการบริหารงานกองทุน
และบริการข้อมูลต่อสาธารณะ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
(2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ
ขั้นตอนการทางาน
19.1 ประสานกลุ่มงานต่าง ๆ เพือ่ รวบรวม
ข้อมูล
19.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
19.3 นาข้อมูลบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
19.4 เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์
20. การประชาสัมพันธ์และประสานงาน
เครือข่ายกองทุน
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้สนใจ

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
กันยายน 2564

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

(1) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนนาเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(3) ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ให้
น่าสนใจและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

-

กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม/
กันยายน 2564

(1) ไม่ได้บริษัทที่
เหมาะสมในการจัดทา
เอกสารเผยแพร่
(2) กลุ่มงานต่าง ๆ ส่ง
ข้อมูลให้ช้ากว่ากาหนด
ทาให้ไม่สามารถจัดส่ง

(1) มีคณะกรรมการคัดเลือกบริษทั
ผู้รับจ้าง
(2) ประสานกลุ่มงาน ส่งข้อมูล
ภายในกาหนด
(3) มีการระบุการเสียค่าปรับใน
สัญญาจ้าง หากบริษัทให้ผรู้ ับจ้าง

มีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม

-

-

กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการทางาน
20.1 จัดทาเอกสารเผยแพร่ ได้แก่
จดหมายข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม
แผ่นพับ คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม
20.2 คัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมในการ
จัดพิมพ์
20.3 ประสานกลุ่มงานเพื่อจัดทาข้อมูล
ที่จะเผยแพร่
20.4 จัดส่งข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้าง
ดาเนินการจัดพิมพ์
21. การปฏิบตั ิงานด้านเอกสาร ได้แก่
จัดทาทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวียนหนังสือ และ
จัดเก็บเอกสาร
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้การดาเนินงานที่เกีย่ วข้องกับ
เอกสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ระเบียบ สามารถสืบค้นและติดตามได้ง่าย
(2) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
22. การปฏิบตั ิงานด้านวัสดุและครุภัณฑ์
ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์
การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจนับ
พัสดุ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

ต้นฉบับให้กับบริษัทผู้
รับจ้างได้ทันตาม
กาหนดเวลา
(3) บริษัทผู้รับจ้างจัดส่ง
เอกสารล่าช้ากว่าที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ไม่สามารถส่งได้ทันตามกาหนด
(๔) เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ประสานบริษัทผูร้ ับจ้างเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เอกสารขาดความ
ถูกต้อง

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของ
มีการควบคุมภายใน
เอกสารก่อนนาส่ง
ทีเ่ พียงพอเหมาะสม
(2) มีการจัดทาทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือส่ง เมื่อเวียนหนังสือ
ทาให้สามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้
(3) มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถค้นหาเรื่องที่รับ-ส่ง ได้
(4) จัดเก็บเอกสาร ในแฟ้มงาน
แยกเป็นหมวดหมู่
(1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารวจ
การควบคุมภายใน การลงบันทึก
ความต้องการใช้วัสดุ
ยังไม่เพียงพอ
รายการเบิกวัสดุยัง
(2) จัดทาทะเบียนคุมวัสดุสานักงาน
ไม่ครบถ้วน
และให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกการเบิก
รายการวัสดุทุกครั้ง
(3) ตรวจนับพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ

การลงบันทึกรายการ
เบิกวัสดุยังไม่ครบถ้วน

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป/
กันยายน 2564

ให้มีการติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ให้มีการลงบันทึก
รายการเบิกวัสดุทุกครั้ง

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป/
กันยายน 2564

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) เพื่อให้สามารถตรวจสอบจานวนพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ และวัสดุสานักงานคงเหลือ
ประจาปีได้อย่างถูกต้อง

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(๖)
(๗)
กำรประเมินผลกำร ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ควบคุมภำยใน

(๘)
กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

ลายมือชื่อ
(นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
วันที่...........เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2563...

(๙)
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ภำคผนวก 4 กำรประเมินควำมเสี่ยงโดยใช้เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภท
ควำมเสี่ยง
Strategic
Risk

ควำมเสี่ยง
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ

SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการ

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ตามขั้นตอน พบว่าการพิจารณาเบื้องต้น (Checklist) ไม่มีข้อเสนอโครงการใดที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ดังนั้น จึง
ต้องมีการปรับแก้ การลงพื้นที่สารวจ อาจมีความเห็นเพิ่ม เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรม ซึ่งต้องมีการปรับแก้ไข
การเสนออนุกรรมการพิจารณา ย่อมมีความเห็น อาจกระทบกิจกรรมและงบประมาณ ต้องมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
เช่นกัน รวมถึงการเสนอกรรมการกองทุนฯพิจารณา อาจมีความเห็นเพิ่มเติม ข้อเสนอโครงการก็ต้องปรับแก้ไข
เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน ดังนั้นข้อเสนอโครงการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติและพร้อมที่จะทาแผนงาน-แผนเงิน
อย่างไรก็ตาม ระดับของโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 3

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ
เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศ หากข้อเสนอโครงการขาดความสมบูรณ์
ไม่ครบถ้วน ส่งผลทาให้การสนับสนุนเกิดความล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับการแก้ไข
อย่างล่าช้า ซึ่งจะกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ใน
ระดับที่ 5

ประเภท
ควำมเสี่ยง
Strategic
Risk

ควำมเสี่ยง
๒. การจัดสรรเงินกู้สนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ภาคเอกชนที่
ประกอบกิจการอันก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงแรม หรือ
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ หรืออุปกรณ์สาหรับกาจัด บาบัด
ตลอดจนควบคุมของเสีย น้าเสียและมลพิษ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ในการ
กาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ หนุนแบงก์พาณิชย์ไทย
ให้สินเชื่อที่คานึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social,
Governance) โดยมีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติรว่ มกันในการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ หรือ
Responsible Lending Guideline เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีกระบวนการสนับสนุนการให้สินเชื่อ
ที่คานึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นการสร้างภูมิคมุ้ กันให้กับสถาบันการเงินเองและ
บรรเทาปัญหาต่างๆ ซึ่งพร้อมนานโยบายไปใช้ประกอบการให้สินเชื่อภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 จึงให้คะแนนโอกาส
ที่จะเกิดทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายของภาคเอกชน อยู่ในระดับที่ 4

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากในส่วนของการทีก่ องทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถให้การ
สนับสนุนเงินกู้ได้ตามแผนจัดสรร โดยส่งผลกระทบในระดับของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงให้คะแนนระดับ
ผลกระทบอยู่ในระดับที่ 2

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ลดลงจน
ใกล้เคียงและต่ากว่า

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) พิจารณาให้คะแนนอยู่ในระดับที่ 3
อัตราดอกเบี้ยให้การสนับสนุนเงินกู้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน

อัตราดอกเบี้ย/เงื่อนไข
1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25/ปี
2) ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระยะเวลาชาระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 10 ปี
1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5/ปี
2) ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระยะเวลาชาระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ปี
1) อัตราดอกเบี้ย
- ร้อยละ 2/ปี กรณีใช้หนังสือค้าประกันและโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก
- ร้อยละ 3/ปี กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้าประกัน
2) ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระยะเวลาชาระหนี้ รวมระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ปี

ข้อมูลอัตราดอกเบีย้ ของแหล่งเงินกู้ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ผู้ให้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารการเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

การให้บริหาร
สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy
Saving Guarantee Program) สินเชื่อคาร์บอนเครดิต ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมกันลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายคือการช่วยให้
ผู้ประกอบการลดต้นทุนการใช้พลังงานและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน
สินเชื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Tech
Development Fund for Biogas) ให้การสนับสนุนด้าน
เงินทุนให้โรงงานติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียประสิทธิภาพสูง ใช้
พลังงานต่า และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการเกษตรหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตราดอกเบี้ย/เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชาระ
สูงสุด 6 ปี โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่า
ร้อยละ 1.45/ปี
กรณีผู้กู้เป็นเกษตรกร/บุคคล อัตราดอกเบี้ย =
MRR กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กร กลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์การเกษตร อัตราดอกเบี้ย = MLR โดย
ปัจจุบัน MRR = ร้อยละ 7/ปี MLR = ร้อยละ 5/ปี

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากในส่วนของการทีก่ องทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถให้การ
สนับสนุนเงินกู้ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากแหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
ส่งผลกระทบในระดับของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ 2

SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่
ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 60 และ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในลักษณะเงินก้อน (lump sum) ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้บริหารจัดการและอนุมัติเงินให้กับลูกค้าแบบ
เบ็ดเสร็จ วงเงินรวม 200 ล้านบาท ใน 3 ลักษณะโครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นใด ในระบบบาบัดอากาศเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย หรือระบบกาจัด
ของเสีย เพื่อการทดแทนระบบเดิมทีม่ ีอยู่ทหี่ มดอายุการใช้งาน โดยงบประมาณโครงการไม่เกิน 50 ล้านบาท
2) โครงการติดตั้งระบบสาหรับหมักมูลสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ เพือ่ ให้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย หรือสารบารุง
ดิน ทีม่ ีกาลังการผลิตต่อเครือ่ งไม่เกิน 20 ตัน/วัน และระบบดังกล่าวต้องมีใบรับประกันผลงานอย่างน้อย 1 ปี
3) โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบาบัดน้าเสียของสถานประกอบการที่มีความสามารถในการบาบัด ไม่เกิน 100
ลูกบาศก์เมตร/วัน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงพยาบาลเอกชน ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ลูกค้ามี
ความต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแต่เพิ่มขนาด ซึ่งไม่ตรงตามกรอบ ซึ่งมีโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
บ่อยๆ จึงให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 4

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากในส่วนของการที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไม่สามารถ
ให้การสนับสนุนเงินกู้ lump sum ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงให้คะแนน
ระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ 3

Operational ๓. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
Risk
ทั้งภายในและภายนอก

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้ง
เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ.

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ข้อมูลจากกองติดตามและประเมินผล สผ. ในการเก็บข้อมูล
จานวนครั้งที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต สผ. พบว่าอัตราการเกิดปัญหาดังกล่าวมีอัตราเฉลีย่
2.33 ครั้ง/ปี จึงพิจารณาให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 2
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

จานวนครั้งที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต
4
2
1
อยู่ระหว่างเก็บ record

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ปัจจุบันการทางานต้องการความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สผ. อาจส่งผลให้การทางานบางอย่างเกิดความล่าช้า อย่างไรก็
ตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ สผ. ในระดับปานกลางและในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงให้คะแนน
ระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ 3

Operational ๔. ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่งไม่
Risk
สามารถดาเนินงานตามระเบียบคณะ กรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจหน้าทีข่ อง
ผู้จัดการกองทุนการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ครบ

OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ
หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนด
ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน/
จานวน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ
11 พื้นที่ จากจานวนพื้นที่ที่ต้อง
1) การส่งเงินคืนกองทุนตาม
ดาเนินการตาม ม.88 และ ม.93
ม.88 และ ม.93 ล่าช้า
ทั้งหมด 26 พื้นที่
(ปี 2561)
2) การขาดส่งเงินคืนกองทุนตาม 8 พื้นที่ จากจานวนพื้นที่ที่ต้อง
ดาเนินการตาม ม.88 และ ม.93
ม.88 และ ม.93 (ปี 2562)

ร้อยละ
42.31
29.63

ทั้งหมด 27 พื้นที่ (อยู่ระหว่างประสาน
ติดตาม) ไม่นับรวมพื้นที่ที่มีมติ
คณะกรรมการกองทุนไม่ต้องส่งเงินคืน
จานวน 4 พื้นที่

จากการพิจารณาความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ทหี่ น่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลาทีก่ าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
35.97 อยู่ในระดับปานกลาง จึงให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับที่ 3

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) การที่หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาทีก่ าหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ส่งผลกระทบต่อรายรับของกองทุนสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การสอบถามความคืบหน้า การจัดทาหนังสือทวงถาม
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ 3

Financial
Risk

๕. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓
ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา

FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถส่งค่าบริการได้

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) พิจารณาจากข้อมูลพื้นทีท่ ี่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 - 2562 ที่จะต้องดาเนินการตาม ม.88 และ ม. 93 ดังนี้
โครงการ
น้าเสีย
ขยะมูลฝอย
ขยะติดเชือ้
ขยะอันตราย
ผลิตขยะเพื่อ
เป็นเชือ้ เพลิง
(RDF)
รวม

พื้นทีท่ ี่ยังไม่ออกประกาศ
กก.วล. (พื้นที่)
21
19
4
3
12

พื้นทีท่ ี่ออกประกาศ กก.วล. แล้ว
(พื้นที่)
9
24
0
0
0

รายได้ที่สูญเสียไป/ปี
(ล้านบาท)
3.94
4.50
0.95
0.71
2.84

59

33

12.95

(ร้อยละ 64.13 ของพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม)

หมายเหตุ : 1) คานวณค่าเฉลี่ยการหักส่งเงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2562) โครงการขยะมีการส่งเงินคืนกองทุนโดยเฉลี่ย 187,663.62 บาท/ปี/โครงการ โครงการน้าเสียมี
การส่งเงินคืนกองทุนโดยเฉลี่ย 237,018.06 บาท/ปี/โครงการ 2) รายได้ที่สูญเสียไป/ปี คานวณจาก จานวนพื้นที่ที่ยังไม่ออกประกาศ
กก.วล X ค่าเฉลี่ยการส่งเงินคืนกองทุนของแต่ละประเภทโครงการ โดยสมมติว่า 1 พื้นที่/1 โครงการ

จึงให้คะแนนโอกาสอยู่ในระดับที่ 3

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้ไม่สามารถส่งค่าบริการได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนผลกระทบอยู่ในระดับที่ 4

๖. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วน

FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กองทุนสิ่งแวดล้อมดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 6 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ดาเนินตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกองทุน
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 กิจกรรม ในปีบัญชี 2561 และ
ดาเนินการได้ครบทุกกิจกรรม ในปีบญ
ั ชี 2562
จากการดาเนินงานพบว่ากลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้
มีระบบบาบัดน้าเสียรวม หรือระบบกาจัดของเสียรวม ยังมีการนาส่งเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมโดยเช็คธนาคาร
หรือโอนเงินเเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการกองทุน) แล้ว จานวน ๒๖ แห่ง แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ-จ่ายเงิน
นอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พิจารณาให้คะแนนโอกาสอยูใ่ นระดับที่ 2

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) การที่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่มยังไม่มีการ
ดาเนินการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการรับเงิน และจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 88.89 ของกิจกรรมการรับ-จ่ายเงินทั้งหมด จึงพิจารณาให้คะแนนผลกระทบ
อยู่ในระดับที่ 3

ประเภท
ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง

Compliance ๗. กฎ/ระเบียบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รองรับ
Risk
การบริหารจัดการกองทุนได้ทันนโยบาย/
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ปัจจัยเสี่ยง

เหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ประกอบกำรพิจำรณำ

CR ๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับ 1. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินให้ทุกภาคส่วน
การบริหารจัดการกองทุนได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พบว่ามีบางกรณีที่
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทีจ่ ะต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน แต่กองทุนสิ่งแวดล้อมไม่สามารถให้การสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์อันเนื่องมาจากระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้พิจารณาให้คะแนนโอกาสอยู่ในระดับที่ 2

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
ทั้งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขแบบปัจจุบันทันด่วน และปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดผลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการ
แก้ไขจะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดาเนินงานได้
พิจารณาแล้วว่าส่งผลกระทบเฉพาะในส่วนของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงพิจารณาให้คะแนน
ผลกระทบอยู่ในระดับที่ 2

ภาคผนวก ๕ : การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประจาบัญชี ๒๕๖๔
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๑. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก

ปัจจัยเสี่ยง
SR ๑ ข้อเสนอโครงการส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการ
SR ๒ ภาคเอกชนมีทางเลือกในการกู้เงินด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
SR ๓ แหล่งเงินกู้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจนใกล้เคียงและต่ากว่า
SR ๔ กรอบการวิเคราะห์ลักษณะโครงการ Lump Sum ไม่ครอบคลุม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

OR ๑ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้บางครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อของระบบอินเตอร์เน็ต
สผ.
๒. ผู้ได้รบั การสนับสนุนเงินกองทุนฯ บางแห่งไม่สามารถดาเนินงานตามระเบียบ OR ๒ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอานาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
กาหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๑. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการตามมาตรา ๙๓ ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา FR ๑ ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ ทาให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถส่งค่าบริการได้
๒. การรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
FR ๒ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อมบางกลุ่ม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบ
ดาเนินการได้ครบถ้วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
๑. กฎ/ระเบียบ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้ CR ๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รองรับการบริหารจัดการกองทุนได้ทันสถานการณ์
ทันนโยบาย/ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาคผนวก 6

แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะที่ปรึกษา
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์

เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการ
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียบเรียง
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
นางจริยา สงวนญาติ
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์
นางสาวสุทธาสินี แจ้งเดชา
นายปริวรรต ทิพย์เสวต
นางสาวกมลฉัตร เกิดมั่นคง

ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ออกแบบ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
จานวนหน้า

๑๙ หน้า

พิมพ์เมื่อ

สิงหาคม 256๓

จัดพิมพ์โดย
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

I1

คานา
ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease;
Covid – ๑๙) อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึง
กระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ มีบทบาทในการเป็นมาตรการ
ทางการเงินสาหรับสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยเช่นกัน และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านต่ างๆ
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของกระบวนงานที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาวะวิกฤติ อันส่ งผลให้การให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นไป
โดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และอุบัติการณ์โรคระบาด กองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ จั ด ท าแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ การบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต กองทุ น
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ ที่เกี่ยวข้ อง
และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภารกิจหลักที่สาคัญ สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือ
ภัยพิบัติต่างๆ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิงหาคม ๒๕๖๓

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

ความสาคัญของการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วัตถุประสงค์
สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง
ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง
การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๖ โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ
๑.๗ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง
๒.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินงาน
๒.๒ การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม
และผลกระทบจากเหตุการณ์
๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ
๒.๔ การระบุกระบวนงานที่สาคัญ
๒.๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สาคัญ
๒.๖ กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
๒.๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่สาคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการ
ฟื้นคืนสภาพ
๒.๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
บทที่ ๓ ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการกอบกู้
กระบวนการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก

หน้า
ก
ข
ค
ง
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๓
๔
๕
๕
๕
๖
๗
๘
๙
๑๑
๑๓
๑๔
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองทุนสิ่งแวดล้อม

๔
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘

ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ
ผลกระทบของสภาวะวิกฤตที่มีต่อการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
กระบวนงานที่สาคัญ
ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สาคัญ
กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง
การระบุความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

๓
๕
๖
๗
๘
๙
๑๑
๑๓
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บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความสาคัญของการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต
สถานการณ์วิกฤตต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลกระทบรุนแรงและอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease; Covid – ๑๙) ที่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สั งคม และประชาชน รวมถึงกระทบต่ อ การด าเนิ นงานตามภารกิจ ของหน่ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ การที่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ประชาชนในฐานะผู้รับบริการ ไม่สามารถขอรับบริการที่จาเป็นจากภาครัฐได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐใน
การบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) เสนอ โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาดาเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Management : BCM) เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ วิ ก ฤตต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยที่
หน่วยงานยังสามารถดาเนินภารกิจหลักที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการบริหารจัด การ
เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้ในเบื้องต้น ประกอบด้วย การให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยได้
สาหรับบุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยรถโดยสาธารณะ และการกาหนดให้มีการทางานจากที่พักอาศัย โดยแบ่งเป็น ๒
กลุ่ม สลับกันเข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงานในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมแบบออนไลน์ การส่งแบบสอบถามเพื่อขอ
ข้อมูล แทนการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด เป็นต้น
อย่ างไรก็ตาม เพื่อให้ เป็ น ไปตามมติ คณะรัฐ มนตรี ข้างต้น และเพื่อให้ มั่นใจได้ว่ากองทุ นสิ่ งแวดล้ อ ม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสามารถดาเนินภารกิจหลักที่สาคัญได้อย่าง
ต่อเนื่ องแม้ว่าจะประสบกับ วิก ฤตการณ์ห รื อภัย พิบัติ ต่างๆ จึงได้จัดทาแผนบริห ารความต่ อเนื่อ ง (Business
Continuity Plan : BCP) ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์วิกฤตอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การก่อจลาจล รวมถึงการเกิดโรค
ระบาด เป็นต้น ซึ่งจะทาให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและทาให้กระบวนการทางานที่
สาคัญสามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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๑.๒ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ
๓) เพื่อลดผลกระทบหยุดชะงักของภารกิจหลักที่สาคัญ
๔) เพื่อลดความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๕) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อม แม้ว่ากองทุนสิ่งแวดล้อม
จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
๑.๓ สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดทาขึ้น
ภายใต้สมมติฐานดังนี้
๑) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
๒) ระบบสารสนเทศสารอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
๓) ทีมบริหารความต่อเนื่องเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามแผนบริหารความต่อเนื่องฯ เป็นอย่างดี
๔) “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกองทุนทั้งหมด
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑.๔ ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ใช้รองรับ
กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
๑) เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย
๒) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง จลาจล
๓) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง/ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
๑.๕ การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ของกอง
บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จะถูกประกาศใช้โดยผู้อานวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
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๑.๖ โครงสร้างและทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ
ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่ องฯ ประกอบด้วย คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง และ ผู้ประสานงานคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง โดยจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และ
กู้คืนกระบวนงานที่สาคัญในกลุ่มงานของตนเอง ให้สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการบริหารความเสี่ยง จึงกาหนดให้
คณะทางานบริหารความต่อเนื่องเป็นคณะทางานเดียวกันกับคณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๑
๑) คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการบริหารงานและให้การสนับสนุนการวางแผน ทบทวน
ทดสอบ ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องฯ และประเมินแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดาเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตรวจสอบกากับติดตามสถานการณ์ รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น
๒) ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทางานบริ หารความต่อเนื่อง
และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในกลุ่มงานของตนเอง
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
๓) ผู้ประสานงานคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน ให้
การสนับสนุนในการติดต่อ สื่อสารกับ กอง/กลุ่มอิสระ ภายใน สผ. และดาเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเนื่อง
ตารางที่ ๑ ทีมงานแผนบริหารความต่อเนื่องฯ
หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา (08 9893 9295)
ผอ.กบก.
คณะทางานฯ
ทีมฯ กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางรพีพร ขันโอฬาร (09 8552 4919)
นางมนต์ธิมา ใหม่พรม (08 6564 7088)
ผอก.นผ.
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
คณะทางานฯ
ทีมฯ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
นางอัศนี กุลประดิษฐ์ (08 1902 0560)
นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน (08 1095 6632)
ผอก.วล.
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
คณะทางานฯ
ทีมฯ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
นายวรศักดิ์ พ่วงเจริญ (08 4641 4226)
นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ (08 4355 0171)
ผอก.วท.
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
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คณะทางานฯ
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ (08 1824 4702)
ผอก.ตป.
คณะทางานฯ
นายโฆษิต ชูโต (09 4281 9998)
ผอก.ลก.
คณะทางานฯ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ทีมฯ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
นางจริยา สงวนญาติ (08 1734 4047)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
ทีมฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรณนิภา บุญมา (09 8909 8956)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คณะทางานฯ
ผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้ประสานงานฯ
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรตั นวงศ์ (08 9891 2927)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ผู้ประสานงานฯ
นางสาวสุทธาสินี แจ้งเดชา (08 1918 3191)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑.๗ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง และทีม
บริหารความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกองทุนสิ่งแวดล้อมแสดงรายละเอียดดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองทุนสิ่งแวดล้อม
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บทที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง
๒.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการดาเนินงาน โดยพิจารณาใน ๖ ด้าน ได้แก่
๑) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ หรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลให้บุคลากร
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราว หรือระยะยาว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ต้องมีการติดต่อประสานงาน ไม่สามารถ
เข้ามายังอาคารได้ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นต้น
๒) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ /การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ หรือไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติได้
๓) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ไม่
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญเพื่อการปฏิบัติงานตามปกติได้
๔) ผลกระทบด้านบุคลากร พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้บุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถมาปฏิบัติงานตามปกติได้
๕) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการแก่
กองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบงานได้
๖) ผลกระทบด้ า นผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย พิ จ ารณาจากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่ งแวดล้ อม เช่น คณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้ อม คณะอนุกรรมการ กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ยื่นข้อเสนอโครงการ หรือส่งรายงานได้
๒.๒ การประเมินความเสี่ยงของสภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม และผลกระทบจากเหตุการณ์
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พบว่าเหตุการณ์ที่
มีโอกาสเกิดมี ๔ เหตุการณ์ ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง/จลาจล และ โรคระบาดต่อเนื่อง โดยได้
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ทมี่ ีต่อการดาเนินงาน ๕ ด้าน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลกระทบของสภาวะวิกฤตที่มีต่อการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
สภาวะวิกฤต/
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
๑. เหตุการณ์อุทกภัย
๒. เหตุการณ์อัคคีภัย

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก
X
X

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ
X

ผลกระทบ
ด้านบุคลากร

X
X

ด้านคู่ค้า/
ผู้ให้บริการที่
สาคัญ
X
X

ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
X
X
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สภาวะวิกฤต/
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
๓. เหตุการณ์การชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
๔. เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก
X

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ

X

ผลกระทบ
ด้านบุคลากร

ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

X

ด้านคู่ค้า/
ผู้ให้บริการที่
สาคัญ
X

X

X

X

X

๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มได้ พิ จ ารณาผลกระทบโดยก าหนดเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาระดั บความรุน แรงของ
ผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๓ ทั้งนี้
หากผลกระทบที่เกิดขึ้นเข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง ให้จัดอยู่ในระดับผลกระทบนั้น
ตารางที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
ระดับผลกระทบ
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ต่ามาก

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ
 มีผลทาให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลง > ร้อยละ ๗๕
 เกิดความเสียหายเป็นจานวนเงิน > ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน
 มีผลทาให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐ < ร้อยละ ๗๕
 เกิดความเสียหายเป็นจานวนเงินระหว่าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 เกิดการบาดเจ็บรุนแรงต่อผู้รับบริการ/กลุ่มคน/บุคลากร
 มีผลทาให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต่
ร้อยละ ๒๕ < ร้อยละ ๕๐
 เกิดความเสียหายเป็นจานวนเงินระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากร และมีการรักษาพยาบาล
 มีผลทาให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต่
ร้อยละ ๑๐ < ร้อยละ ๒๕
 เกิดความเสียหายเป็นจานวนเงินระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากร และมีการปฐมพยาบาล
 มีผลทาให้ขีดความสามารถในการดาเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต่
ร้อยละ ๕ < ร้อยละ ๑๐
 เกิดความเสียหายเป็นจานวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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๒.๔ การระบุกระบวนงานที่สาคัญ
กองทุนสิ่งแวดล้อมดาเนินการระบุกระบวนงานที่สาคัญ จาแนกตามกลุ่มงาน รายละเอียดดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ กระบวนงานที่สาคัญ
กลุ่มงาน
๑. กลุ่มงานนโยบายและแผน

๒. กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

๓. กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๔. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

๕. กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ภารกิจหลัก/กระบวนงานที่สาคัญ
๑) จัดทาแผนเพื่อการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) จัดทาแผนระดมทุนและการบริหารเงินกู้โครงการ
๓) จัดระเบียบ/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๔) จัดทาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและการเงิน
ของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและการเงิน
ของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๑) ติดตามประเมินผลโครงการ
๒) ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
๓) บริหารความเสี่ยง
๔) ปรับปรุงการให้บริการ
๕) ติดตามและผลักดันการดาเนินการตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓
๖) จัดทารายงานประจาปี
๗) จัดทารายงานผลทางการเงิน
๑) อานวยการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและอนุกรรมการ
๒) ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) งานสารบรรณ

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สาคัญ
การประเมินระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สาคัญ กองทุนสิ่งแวดล้อมกาหนดระยะเวลาเป้าหมาย
ในการฟื้นคืนสภาพ แบ่งเป็น ๕ ช่วงเวลา ได้แก่ ๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว
หมายถึ ง ระยะเวลาภายหลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สภานการณ์ วิ ก ฤตที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยกระบวนการที่สาคัญจะต้องกลับมาดาเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สาคัญ
ภารกิจหลัก/กระบวนงานที่สาคัญ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
๑) จัดทาแผนเพื่อการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) จัดทาแผนระดมทุนและการบริหารเงินกู้โครงการ
๓) จัดระเบียบ/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๔) จัดทาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิง
เทคนิควิชาการและการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิง
เทคนิควิชาการและการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและการ
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑) ติดตามประเมินผลโครงการ
๒) ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

ระดับ
ผลกระทบ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ*
๑ วัน

๓ วัน

๗ วัน

๓๐ วัน

X
X
X

ปานกลาง

X

สูง

X

สูง

X

สูง

X

สูง

X

สูง
ปานกลาง

๑๕ วัน

X
X

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ภารกิจหลัก/กระบวนงานที่สาคัญ
๓) บริหารความเสี่ยง
๔) ปรับปรุงการให้บริการ
๕) ติดตามและผลักดันการดาเนินการตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓
๖) จัดทารายงานประจาปี
๗) จัดทารายงานผลทางการเงิน
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) อานวยการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและ
อนุกรรมการ
๒) ประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑) งานสารบรรณ

ระดับ
ผลกระทบ
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ*
๑ วัน

๓ วัน

๗ วัน

๑๕ วัน

๓๐ วัน

X
X
X
X
X
X

ปานกลาง
ปานกลาง

X
X

ปานกลาง

X

หมายเหตุ : *ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องกลับคืน
สภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดาเนินการได้ และทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู (มอก. 22301-2556)

ในส่วนของกระบวนงานอื่นๆที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบหรือมีความยืดหยุ่น สามารถชะลอการ
ดาเนินงานและการให้บ ริ การได้ คณะทางานบริห ารความต่อเนื่อง (ผอ.กบก. และ ผอ.กลุ่มงาน) จะประเมิน
ความจ าเป็ น และความเหมาะสม ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจ าเป็น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการบริ ห ารความต่ อ เนื่อง
เช่นเดียวกับกระบวนงานที่สาคัญ
๒.๖ กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากร และบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจหลักที่สาคัญสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
โดยพิจารณาใน ๖ ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ กลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่อง
ทรัพยากร
กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต
อาคาร/สถานที่ปฏิบตั ิงาน  กาหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสารองในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สารอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต โดยให้ดาเนินการ
ประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
 จัดหาสถานทีส่ ารอง สาหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นๆ เช่น ห้องประชุมของโรงแรม Co-working space
 จัดประชุมออนไลน์ทางไกล
แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ทรัพยากร
วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การ
จัดหาอุปกรณ์ที่สาคัญ








เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ข้อมูลที่สาคัญ




บุคลากร
คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ าคัญ





ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย





กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต
กาหนดให้บุคลากรปฏิบตั ิงานที่บ้าน สาหรับภารกิจทีส่ ามารถปฏิบัตงิ านที่บ้านได้
จัดหาคอมพิวเตอร์สารอง พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยสามารถเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีของกองทุนสิ่งแวดล้อม และ สผ. ได้ โดยจัดหาจาก
๑) ขอความอนุเคราะห์ยืมจากส่วนราชการในสังกัด ทส.
๒) ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการชั่วคราว ในกรณีทมี่ ี
ความจาเป็นเร่งด่วน หรือระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สารอง
๓) จัดซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จาเป็น
จัดหาเครื่องสารองไฟ และเครื่องสารองข้อมูล
จัดหาอุปกรณ์สาหรับการประชุมออนไลน์ทางไกล
กาหนดให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองให้มีปริมาณเพียงพอเหมาะสม
จัดหายานพาหนะสารองสาหรับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
กาหนดให้บุคลากรทาการสารองข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยเก็บใน
อุปกรณ์สารองข้อมูล เช่น Flash drive หรือ External hard disk เป็นต้น
กาหนดให้ทุกกลุ่มงาน สารองข้อมูลสาคัญในฐานข้อมูลกลาง (Drive กลาง)
จัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลทีส่ าคัญอื่นๆบนเว็บไซต์
กาหนดบุคลากรสารองสาหรับปฏิบัติงานทดแทนภายในกอง/กลุม่ งานเดียวกัน ในกรณีที่
บุคลากรไม่เพียงพอ
ใช้การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดให้มีการประสานงาน การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook page กองทุน
สิ่งแวดล้อม
กาหนดให้แต่ละกลุม่ งานมีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้บริการ
หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภายนอก เกิดความต่อเนือ่ ง
จัดให้มีการประสานงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น Facebook page
กองทุนสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
จัดประชุมออนไลน์ทางไกล
ใช้การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่สาคัญตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ เพื่อให้ทราบว่าหากต้องมีการปฏิบัติ
ภารกิจหลักที่สาคัญให้เกิดความต่อเนื่องต้องใช้ทรัพยากรในปริมาณเท่าใด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ การระบุความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
ความต้องการ
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ทรัพยากรที่สาคัญ
๑ วัน
๓ วัน
๗ วัน
๑๕ วัน
๓๐ วัน
ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบตั ิงานสารอง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
สารองในพื้นที่ของ
หน่วยงานในสังกัด
๙ x ๙ ตารางเมตร/ ๑ กลุ่มงาน
กระทรวง
๕๖๗ ตารางเมตร/ กอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา
๗ เครื่อง
ส่วนกลาง
(สาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน กลุม่ งานละ ๑ เครื่อง ผอ.กบก. ๑ เครือ่ ง)
Tablet ส่วนกลาง
๒๐ เครื่อง
(สาหรับใช้ในการจัดประชุมออนไลน์ทางไกล)
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง
และเครื่องพิมพ์
ส่วนกลาง
เครื่องสแกน
๗ เครื่อง
ส่วนกลาง
(สาหรับบุคลากรในกลุ่มงาน กลุม่ งานละ ๑ เครื่อง ผอ.กบก. ๑ เครือ่ ง)
รถยนต์ส่วนกลาง
๑ คัน
พร้อมคนขับ
ความต้องการระบบเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้กระบวนงานที่สาคัญดาเนินได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบตรวจสอบ
X
สถานะโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
ระบบรายงานการ
X
ติดตามโครงการที่

หมายเหตุ
ใช้ในกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ทาให้บุคลากรไม่
สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานที่สถาน
ปฏิบัติงานหลักได้
จัดเตรียมในกรณี
เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน ทาให้
บุคลากรไม่สามารถ
เข้ามาปฏิบตั ิงานที่
สถานปฏิบัติงาน
หลักได้
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ความต้องการ
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ทรัพยากรที่สาคัญ
๑ วัน
๓ วัน
๗ วัน
๑๕ วัน
๓๐ วัน
ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน
สิ่งแวดล้อม
Smart e-fund
X
ระบบสานักงาน
X
อิเล็กทรอนิกส์
(e-office)
ความต้องการด้านบุคลากรเพื่อให้กระบวนงานที่สาคัญดาเนินได้อย่างต่อเนื่อง
จานวนบุคลากรที่
ผอ.กบก./ผอ.กลุ่มงาน จานวน ๗ คน
ปฏิบัติงาน ณ
เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อม จานวนร้อยละ ๕๐ ของจานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
สถานที่ปฏิบัติงาน
สารอง

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานดังกล่าว
ได้แก่ เป็นเจ้าหน้าที่
ที่มีความจาเป็นต้อง
มาปฏิบัตหิ น้าที่ที่
สถานปฏิบัติงาน
สารอง เพื่อความ
ต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ความต้องการด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
ผู้ให้บริการ
X
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
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๒.๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

๑

ผู้พบเหตุ

๒

ผอ.กบก./หัวหน้าคณะทางาน
บริหารความต่อเนื่อง

๓

ผู้ประสานคณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง

๔

รายละเอียดงาน
แจ้งหัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุฉุกเฉิน
๑) ประกาศเหตุฉุกเฉิน และประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง สาหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) สั่งการผู้ประสานคณะทางานบริหารความต่อเนื่องฯ ทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และดาเนินการต่อไป

๑) แจ้งให้คณะทางานบริหารความต่อเนื่องทราบ
- หากเกิดเหตุการณ์ในเวลาทาการ ให้ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
เป็นช่องทางแรก
- หากเกิดเหตุการณ์นอกเวลาทาการ หรือสถานปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบ
ให้ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการประกาศใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม
- เวลาและสถานที่สาหรับการนัดประชุมเร่งด่วน
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตเิ พื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อไป เช่น
สถานที่รวมพล ในกรณีที่มีการย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสารอง เป็นต้น
๒) แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมแจ้ง
ข้อมูล
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปยังทีมบริหารความต่อเนื่อง ให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน

๕

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

๖

ผู้ประสานคณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่อง

๑) แจ้งกลับมายังคณะทางานฯ เพื่อรายงานสรุปความพร้อมของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
๒) แจ้งผู้ประสานงานคณะทางานฯ เพื่อทราบสรุปความพร้อม
รายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่องทราบ
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บทที่ ๓ ขั้นตอนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดแนวทางในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ
ได้แก่ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน ๗ วัน
และการตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลามากกว่า ๗ วัน ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่
ของทีมบริหารความต่อเนื่อง ในการดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ์ และรายงานให้คณะทางานบริหาร
ความต่อเนื่องทราบเป็นระยะ
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
ประกาศเหตุฉุกเฉิน

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

-

จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากร
ที่สาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

-

ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบสูงหากไม่ดาเนินการ

-

สรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต
หรือได้รับความเดือดร้อน

-

รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของ สผ.
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
๑. จานวนและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
๒. ความเสียหายและผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

-

ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
สูงหากไม่ดาเนินการ
สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

-

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะทางาน
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ขั้นตอนและกิจกรรม
-

-

-

-

-

บทบาทความรับผิดชอบ

ประเมินและระบุกระบวนงานสาคัญ
งานเร่งด่วนที่จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ประเมินศักยภาพและความสามารถในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้
รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น ได้แก่
๑. สถานที่ปฏิบตั ิงานสารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
๔. บุคลากร
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดาเนินงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วน

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง

บันทึก Log book และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ต้องดาเนินการ โดยระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และ เวลา)
แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
ในวันถัดไปให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบและดาเนินการ
เช่น การแจ้งวัน เวลา และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
สารอง
รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่

ผู้ประสานงานคณะทางาน

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

หมายเหตุ หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง คือ ผอ.กบก.
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็น ผอ.กลุ่มงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน ๗ วัน (วันที่ ๒ - ๗)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-

ติดตามผลการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

-

ตรวจสอบกลุ่มงาน ความพร้อมและข้อจากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่
๑. สถานที่ปฏิบตั ิงานสารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
๔. บุคลากร
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-

รายงานหัวหน้าที่งานบริหารความต่อเนื่องของ
สผ. ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
ประสานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

-

-

-

-

ดาเนินการกอบกู้ จัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและการ
ให้บริการ รายละเอียดตามตารางที่ ๗
แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที/่ คู่ค้า/ผู้ใช้บริการที่ได้รับ
ผลกระทบ
บันทึก Log book และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ต้องดาเนินการ โดยระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และ เวลา)
แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
ในวันถัดไปให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบและดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ประสานงานคณะทางาน

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะทางาน

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ขั้นตอนและกิจกรรม

-

เช่น การแจ้งวัน เวลา และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
สารอง
รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

หมายเหตุ หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง คือ ผอ.กบก.
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็น ผอ.กลุ่มงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลามากกว่า ๗ วัน
(วันที่ ๘ เป็นต้นไป)
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-

ติดตามผลการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

-

ระบุทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการดาเนินงาน
ตามปกติ

-

รายงานหัวหน้าที่งานบริหารความต่อเนื่องของ
สผ. ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะใน
การจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นสาหรับใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่
๑. สถานที่ปฏิบตั ิงานสารอง
๒. วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
๔. บุคลากร
๕. คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ
ในวันถัดไปให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบและดาเนินการ
เช่น การแจ้งวัน เวลา และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
สารอง
บันทึก Log book และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่างๆที่ต้องดาเนินการ โดยระบุรายละเอียด
ผู้ดาเนินการ และ เวลา)
รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่องของ สผ. ทราบ

ผู้ประสานงานคณะทางาน

-

-

-

-

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่

คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง
ทีมบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง

หมายเหตุ หัวหน้าคณะทางานบริหารความต่อเนื่อง คือ ผอ.กบก.
คณะทางานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็น ผอ.กลุ่มงาน
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง คือ คณะทางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองทุนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน
แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.
กรุงเทพฯ. ๒๕๖๓.
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ. ๒๕๖๓.

แผนบริหารความต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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QR code ดาวน์โหลดเล่มแผนฯ
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563)

