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 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ถือเป็นกลไกการบริหารจัดการที่มีควา มสำคัญต่อ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหน้าที่ในการให้บริการภายใต้บริบทของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการบริหารจัดกา รควา มเสี่ยง  
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสและความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดควา มไ ม่แน่นอน  
ในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร รวมถึงป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ขององค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับภา พร วม 
ขององค์กร และในระดับหน่วยงานย่อย ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที 
และสร้างความพร้อมในการควบคุมความเสี่ยงในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ การ
บร ิหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ส ูงส ุดแก่ประชาชนและ  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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 นโยบายบริหารจัดการความเส่ียง และการควบคุมภายใน 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ก 

ส่วนท่ี ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล   ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการดำเนินการ ๒ 
 ๑.๔ ข้อมูลองค์กร ๒ 
ส่วนท่ี ๒ กรอบการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕ 

 ๒.๑ แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ๕ 
 ๒.๒ โครงสร้างการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ๖ 
ส่วนท่ี ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๙ 

 ๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร ๙ 
 ๓.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ ๑๑ 
 ๓.๓ การระบุความเสี่ยง ๑๑ 
 ๓.๔ การประเมินความเสี่ยง ๑๔ 
 ๓.๕ การจัดการความเสี่ยง ๒๐ 
 ๓.๖ การติดตามและทบทวน ๒๑ 
 ๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน ๒๒ 
ส่วนท่ี ๔ แผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒๓ 

 ๔.๑ การประเมินความเสี่ยง ๒๓ 
 ๔.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ๔๙ 
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ส่วนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๖๗ 

 ๕.๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๖๗ 

 ๕.๒ การติดตามและประเมินผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๖๗ 

ภาคผนวก  ๖๘ 
 ภาคผนวก ก คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๙ 

 ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗๑ 

 ภาคผนวก ค แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ของกอง/กลุ่มอิสระ  

๗๔ 

 ภาคผนวก ง แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายใน 

๗๖ 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑-๑ โครงสร้างการบริหาร สผ. ๔ 
ภาพท่ี ๒-๑ แสดงกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน สผ. 
๕ 

ภาพท่ี ๒-๒  โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ๖ 
ภาพท่ี ๓-๑   กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. ๙ 
ภาพท่ี ๓-๒  แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ๑๙ 
ภาพท่ี ๔-๑  การจัดลำดับความเส่ียง ๓๖ 



๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒-๑  บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

๗ 

ตารางท่ี ๓-๑  การกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน 

๑๐ 

ตารางท่ี ๓-๒ การกำหนดโอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

๑๐ 

ตารางท่ี ๓-๓  เกณฑ์การประเมินด้านโอกาส (Likelihood) ๑๕ 
ตารางท่ี ๓-๔  เกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบ (Impact) ๑๖ 
ตารางท่ี ๓-๕  ค่าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ ตามนโยบายการบริหาร

จัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. 
๑๗ 

ตารางท่ี ๓-๖  การแปลความหมายระดับความเส่ียง ๑๙ 
ตารางท่ี ๓-๗  คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมภายใน  ๑๙ 
ตารางท่ี ๓-๘  การคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง ๒๐ 
ตารางท่ี ๔-๑  ทะเบียนความเส่ียงของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๘ 
ตารางท่ี ๔-๒  การให้คะแนนความเส่ียงของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓๓ 
ตารางท่ี ๔-๓  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ สผ. ๓๗ 
ตารางท่ี ๔-๔  การคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงของ สผ.ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓๘ 

ตารางท่ี ๔-๕  แผนบริหารจัดการความเส่ียง สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๕๐ 
ตารางท่ี ๔-๖  แผนการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๕๘ 
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๑.๑ หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้

มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมา ตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงกา รคลั งว่ า ด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ ยงร ะดับ
องค์กร ซ่ึงจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๓ ที่กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการควา มเสี่ยง
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้มีการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ได้จ ัดทำแผนบร ิหารจัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยทบทวนและปร ับปร ุงคู ่มือการบริหารจัดการความเสี ่ยง และการควบคุมภายใน สผ. ผนวกรวมการ
ดำเนินการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการควบคุมภายใน เข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้มีการบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวมโดยไม่แยกส่วนการทำงา น  
มีการบูรณาการการดำเนินการทั่วทั ้งองค์กร และเป็นเครื ่องมือสำคัญในการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้  
อย่างทันท่วงที และสร้างความพร้อมในการควบคุมความเสี่ยงในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะ
ส่งผลให้ สผ. สามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ภายใต้การกำกับองค์การที่ ดี 
(Good Governance)  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เพื ่อให้ สผ. มีการบร ิหารจัดการความเสี ่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของไทยและสากล สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำ คัญ
และส่งผลกระทบต่อวัตถ ุประสงค์การดำเน ินงาน ชื ่อเส ียงและภาพลักษณ์ขององค์กร และปฏิบัติตาม 
ข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒) เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอง ค์กร  
ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 



๒ 

 

๓) เพ่ือให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกา รควบ คุม
ภายใน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 

๑.๓ ขอบเขตการดำเนินการ 
สผ. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการวางระบบการควบ คุม

ภายในทั่วทั้งองค์กร ใน ๒ ระดับ ได้แก่ 
๑) ระดับหน่วยงาน กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
๒) ระดับกอง/กลุ่มอิสระ กำกับดูแลโดยผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ 

ทั ้งน ี ้  ได้ดำเน ินการตามแนวทางในคู ่มือบร ิหารจัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
(ภาคผนวก ก) ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ในการประชุมครั้งที่   
๒/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบ ร่าง คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สผ. โดยปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และให้กอง/กลุ่มอิสระ นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 

 

๑.๔ ข้อมูลองค์กร 
๑) พันธกิจ 

๑.๑) กำหนดนโยบาย แผน มาตรการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธร รมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.๒) กำกับดูแล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๓) สนับสนุนเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกกองทุนสิ่งแวดล้อม และการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๔) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒) วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั ่งย ืน ด้วยการวางแผนละขับเคลื ่อนบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและยึดประโยชน์ของประชาชน  
๓) หน้าที่และอำนาจ 

หน้าที ่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

๓.๑) จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒) ประสานและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอ่ืน

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้ อง 
รวมทั้งประสานจัดการเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

๓.๓) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินการให้มีการประกาศเขตพ้ืนที่ และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๓ 

 

๓.๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเน ินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ 
และจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๓.๕) ดำเน ินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๓.๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 

๓.๗) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินการร่ วม 
ด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๘) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้อ งกัน
และแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๙) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและแผนการอนุรั กษ์และ  
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนดำเนินการตามพันธกรณีของความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๔) โครงสร้างองค์กร มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ประกอบด้วย 
๔.๑) สำนักงานเลขานุการกรม 
๔.๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.๓) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
๔.๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
๔.๕) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๔.๖) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔.๗) กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๔.๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๔.๙) กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๔.๑๐) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 
๔.๑๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๔.๑๒) กลุ่มนิติการ  
๔.๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔.๑๔) กลุ่มงานจริยธรรม 

ทั้งนี้มีโครงสร้างการบริหาร ดังภาพที่ ๑-๑ 

 

 

 

 



๔ 

 

ภาพท่ี ๑-๑ โครงสร้างการบริหาร สผ. 
 

๕) ประเด็นย ุทธศาสตร ์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ  สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปร ับปรุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 



๕ 

 

 
 

๒.๑  แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
 สผ. ได้บูรณาการการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

และการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการเดียวกัน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในภาพรวมทั่วทั้ งอง ค์กร   
โดยไม่แยกส่วนการทำงาน ซ่ึงจะทำให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องเป็น ไปในทิ ศทาง
เดียวกัน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแผนที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับเป็นผู้กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานสากล (COSO) อันจะนำไปสู่การกำกับอง ค์การที่ ดี 
(Good Governance) แสดงดังภาพที่ ๒-๑ ประกอบด้วย 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒-๑ แสดงกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. 

  
๑) การดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแผนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) พระราชบัญญัติ วินัย การ เงิน  
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ



๖ 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นย ุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ สผ.  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) สผ.  

๒) หลักเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับการดำเนินการ ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหร ับหน่วยงานของร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจั ดการ  
ความเสี่ยงระดับองค์กร  

๓) กรอบการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่ กรอบการบร ิห า ร
ความเสี ่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management - Integrated Framework (2004): 
COSO ERM 2004) กรอบการบร ิหารความเสี ่ ยงขององค ์กร :  การบูรณาการร ่วมกับก ลย ุท ธ ์แล ะ 
ผลกา รปฏ ิบ ั ต ิ ง า น  ( Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 
(2017): COSO ERM 2017) และ กรอบการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrated Framework 
:Framework and Appendices 2013: COSO IC 2013)  

๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
สผ. จ ัดให้มีโครงสร ้างหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงาน  เพื ่อกำกับดูแลและร ับผิดชอบ 

ด้านการบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีโครงสร ้างหน้าที่ที่ช ัดเจน สอดคล้องกับ 
การบริหารความเสี่ยงของ สผ. และเหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงมีความเป็น อิสร ะและมี 
การถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม (ภาคผนวก ข) ดังภาพที่ ๒-๒ และตารางที่ ๒-๑  

 

 
ภาพท่ี ๒-๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. 



๗ 

 

ตารางท่ี ๒-๑ บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
เลขาธิการ สผ. กำหนดนโยบาย แต่งตั ้งคณะกรรมการบร ิ หารจ ั ดกา ร  

ความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และกำกับดูแลให้มี 
การดำเน ินการตามแผนบร ิ หารจ ัดการ ควา มเส ี ่ย ง แ ละ 
การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน สผ. 
องค์ประกอบ  
ลสผ.  ประธานกรรมการฯ 
รอง ลสผ. ที่กำกับ สลก. รองประธาน 
รอง ลสผ./ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ/หน.กลุ่ม
งานจริยธรรม (ยกเว้น  ผอ.กตภ.)  
กรรมการ 
ผอ.กพร.   กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการฯ 
(๑) จ ัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานฯ 
(๒) จ ัดทำแผนบร ิหา รจ ั ดการควา มเสี ่ย ง และสร ุปผ ล 
การประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานฯ 
(๓) ประสาน ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลตาม
แผนบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยง และรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของสำนักงานฯ 
(๔) ดำเน ิ นการทบทวนและปร ั บปร ุ งแผนบร ิ หารจ ัดการ 
ความเสี่ยง และการประเมินการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ผู้บริหารระดับกอง/กลุ่มอิสระ ทำหน้าที ่กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มี 
การประเมินความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงาน
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งจัดวา งร ะบบ
และประเมินการควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินการควบคุมภาย ใน
ต่อคณะกรรมการฯ อย่างน ้อยปีละ ๑ คร ั ้ง และส่งเสริม
บุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยปฏิบัติให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทำงานปกติ 

บุคลากรในหน่วยงาน ทำหน้าที่ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ  
การควบคุมภายใน รวมทั ้งมีส่วนร ่วมในการกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และนำไปปฏิบัติ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ประสานงาน  ส่งเสร ิม สนับสนุน  และพัฒนาให้  
หน่วยงาน และกอง/กลุ ่มอิสระดำเน ินการบร ิหารจ ัดการ 
ความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ตามนโยบายและกรอบ
แนวทางที่กำหนด จัดให้มีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือสนับสนุน  
การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานจริยธรรม ทำหน้าที ่ประสานงาน ผลักดัน และติดตามการ ประเมิน 
ความเสี ่ยงการทุจร ิตของกอง/กลุ่มอิสระ ตามที ่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด และจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ ยง



๘ 

 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
การทุจร ิต เสนอไปยังศูนย ์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจ ริ ต 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง การประเมินการควบคุมภายใน ประสานงาน
กับหน่วยงาน เพ่ือทำความเข้าใจและวางแผนการตร วจสอบ
ตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) 



๙ 

 

 

 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สผ. ดำเนินการตามแนวทาง 
ในคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. (ภาคผนวก ก) ประกอบด้วย ๗ กระบวนการเป็นวงจร
ต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ ๓-๑  

 

ภาพท่ี ๓-๑  กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน สผ. 
 

๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร 
สผ. วิเคราะห์องค์กร โดยพิจารณาจากการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน สผ. ร่วมกับแผนกลยุทธ์ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
อำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย และความร ับผิดชอบของ สผ./กองและกลุ ่มอิสระ รวมถึงย ุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของ สผ. นอกจากนี้ได้นำ
ปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์องค์กร โดยนำ SWOT Analysis  
มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เพ่ือกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ขององค์กร โดยใช้กรอบแนวคิด PEST Analysis มาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านการเ มือง 
(Political)  ด ้ า น เศรษฐก ิ จ  ( Economic)  ด ้ า นส ั งคม  (Social)  ด ้ า น เทคโน โลย ี  ( Technological)  



๑๐ 

 

ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) และด้านกฎหมาย (Legal) ทั ้งน ี้  พบประเด็นความสำคัญที ่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรดังตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-๑ การกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

ประเด็นท่ี ประเด็นสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร SWOT 
๑ เป็นองค์กรหลักในการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
S 

๒ มีกลไก/คณะกรรมการระดับชาติในการผลักดันนโยบาย ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน  

S 

๓ มีฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการที่
ทันสมัย หลากหลาย 

S 

๔ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการ
ดำเนินงาน 

S 

๕ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สผ. S 
๖ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถใช้งานได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 
W 

๗ การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่ครอบคลุมและไม่มี
ประสิทธิภาพ 

W 

๘ ขาดการสร้างการทำงานเป็นทีมระหว่างกองอย่างสม่ำเสมอ W 
๙ ไม่มีการบังคับใช้นโยบาย แผน มาตรการ กลไก ที่จัดทำขึ้น W 
๑๐ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และขาดการประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ 
W 

๑๑ เจ้าหน้าที่บางส่วนยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน W 

ตารางท่ี ๓-๒ การกำหนดโอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นท่ี ประเด็นสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร SWOT 
๑๑ หน่วยงานในพ้ืนที่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญเข้าร่วม 

การประชุม/ อบรม/สัมมนา 
O 

๑๒ มีช่องทางการสื่อสารจำนวนมาก โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ซ่ึงเป็นช่องทาง
สื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว 

O 

๑๓ ความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย รวมทั้ง มีความคาดหวังใน
การใช้เทคโนโลยีที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 

O 

๑๔ ระบบราชการ ๔.๐ เอ้ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรสายพันธุ์ใหม่ O 
๑๕ รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ O 
๑๖ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ไร้พรมแดน และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ 

การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการของ สผ. ให้ทันกับสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง  

T 



๑๑ 

 

ประเด็นท่ี ประเด็นสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร SWOT 
๑๗ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กดดันให้

ไทยแสดงท่าที/เป้าหมายที่ท้าทายขึ้น 
T 

๑๘ แนวโน้มสารสนเทศในยุค ๔.๐ มีจำนวนมาก เป็นความท้าทายในการบริหาร
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำนโยบายและแผน 

T 

๑๙ มีกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้จัดทำแผนลักษณะบูรณาการจำนวนมาก ทำให้แผน 
ที่ดำเนินการโดย สผ. ได้รับความสนใจในการนำไปสู่การปฏิบัติน้อย 

T 

๒๐ ประชาชนไม่เชื่อถือ/ต่อต้านหน่วยงานภาครัฐ  T 

๓.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์ 
๑) วัตถุประสงค์ระดับองค์กร  

กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมของ สผ.  
โดยให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามภารกิจ ของ สผ.  

๒) วัตถุประสงค์ระดับกอง/กลุ่มอิสระ  
กอง/กลุ่มอิสระกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ

กอง/กลุ่มอิสระ โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในภาพรวมของกอง/กลุ่มอิสระ 

๓.๓ การระบุความเสี่ยง 
สผ. ระบุความเสี่ยง จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในการ

ระบุความเสี่ยงได้จัดทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และนำมาจัดกลุ่ม
ความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทเดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกัน มีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น  

๑) การแบ่งประเภทความเสี่ยง 
สผ. ประเภทความเสี่ยงขององค์กรออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้  
๑.๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์

ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 
๑.๒) ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน  (Operation Risks : O) หมายถึง ความเสี ่ยงที่ เกิดจาก

กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
๑.๓) ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) เป็นความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบร ิห า ร

งบประมาณและการเงิน เช่น ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน/ ผลผลิ ต/
กิจกรรม ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการเบิกจ ่ายเงินไม่ถ ู กต้อ ง ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการร ับเงินไม่ถ ูกต ้อ ง  
ความเสี ่ยงในการไม่ปฏิบ ัติตามกฎหมายและระเบียบที ่ เกี ่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี ่ยง 
ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

๑.๔) ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Legal Risks : L) คือ ความเสี ่ยงที่
หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี หรือความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  



๑๒ 

 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมถึง การทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนิ นงาน 
เป็นต้น 

๑.๕) ควา มเส ี ่ ย งด ้ า น เทคโน โลย ี ส า ร สน เทศ ( Information Technology Risks : IT)  
เป็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี สาร สน เทศ  
ซ่ึงเก่ียวข้องกับความม่ันคงปลอดภัย (Security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อม
ใช้งานของระบบงานและข้อมูล (Availability)  

๑.๖) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อม่ัน และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

 
๒) การระบุความเสี่ยง 

๒.๑) การค้นหาประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๒.๑.๑) ความเสี ่ยงที ่คงเหลืออยู ่จากการบร ิหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน   

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๒.๑.๒) ภารกิจ/กระบวนงานที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
๒.๑.๓) ภารกิจ/โครงการตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปร ับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สผ. ประจำปี 
๒.๑.๔) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติราชการ ทส. และ สผ. หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

๒.๑.๕) โครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Flagship Project) ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๒.๑.๖) โครงการที่ใช้งบประมาณสูง ต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป และ/หรือโคร งกา รที่  
สำนักงบประมาณกำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หลักการสำคัญของการค้นหาความเสี่ยง ระมัดระวังไม่นำเอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการ
บริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก มาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง 

๒.๒) การระบุสาเหตุของความเสี ่ยง โดยการวิเคราะห์ถ ึงสาเหตุที ่แท้จร ิง ( Root Cause)  
ของความเสี่ยง ได้พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๒.๑) ปัจจ ัยภายใน  คือ ความเสี ่ยงในงาน โครงการ กิจกรรม หร ือ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ ความสามารถในการแข่งขัน 
ความรู้และความสามารถของบุคลากร การบริหารสินทรัพย์ขององค์กร เป็นต้น 

๒.๒.๒) ปัจจ ัยภายนอก คือ ความเสี ่ยงที ่ เป ็น สภาพแวดล้ อมกา รดำ เน ิน งา น  
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปซ่ึงมีผลในระยะยาว เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ว ัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี คู ่แข ่ง  การเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๒.๓) การระบุผลกระทบ ทั ้งด้านลบและ/หรือด้านบวก ทั ้งนี ้ ได้ระบุผลกระทบความเสี ่ยงต่อ 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ด้วย ดังนี้ 



๑๓ 

 

(๑) หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี ว ิส ัยทัศน ์เช ิงย ุ ทธศา สตร์   
เพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสง ค์ขององ ค์การ  
มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง เป็น
ระบบและมี มา ตร ฐาน มีการจ ัดการควา มเส ี ่ ยงและมุ ่ ง เน ้ น ผล  
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(๒) หลักประสิทธิภาพ  
(Efficiency) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทร ั พยากรอย่า งปร ะหยั ด  
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเ พ่ืออำนวย
ความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้า ส มัย
และไม่มีความจำเป็น 

(๓) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภา พ 
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร ้างความ
เชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(๔) หลักภาระรับผิดชอบ  
(Accountability) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องสามารถตอบคำถามและชี้แ จง ไ ด้ 
เมื ่อมีข ้อสงสัย รวมทั ้งการจ ัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า 
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์  
ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมร ะบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

(๕) หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริ ต
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือ
ได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

(๖) หลักการมีส่วนร่วม/ 
การพยายามแสวงหาฉันทามติ  
(Participation/Consensus  
Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชา ชน    
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้า ใจ  
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิด
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานและร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เก่ียวข้ อง  
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้ อ
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ 
 
 

 



๑๔ 

 

(๗) หลักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอำนาจและกระจาย 
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ ปฏิ บัติ งาน  
ในระดับต่างๆ ได้อย ่างเหมาะสม รวมทั ้งมีการโอนถ่ายบทบาทและ
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม 

(๘) หลักนิติธรรม  
(Rule of Law) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการ  ปฏิบัติงานอย่างเคร ่งคร ัด ด้วยความเป็นธร รม  
ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฝ่ายต่างๆ 

(๙) หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี  
การแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยังต้องคำนึ งถึง
โอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่ มบุ คคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(๑๐) หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
(Morality/Ethics) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หน ้ า ท ี ่ ใ ห ้ เป ็ น ไปอย ่ า งม ี ศ ี ล ธร รม ค ุณธร รม และตร งตา ม  
ความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง ยึดม่ันในค่านิยมหลักของมา ตร ฐาน
จร ิยธรรมสำหร ับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
ประมวล จร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ  
(I AM READY) ได้แก่     

I  -  Integrity  ซ่ือสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
A  -  Activeness  ทำงานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ   
M  -  Morality  มีศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  
R  -  Responsiveness  คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ต้ัง  
E  -  Efficiency  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
A  -  Accountability  ตรวจสอบได้  
D  -  Democracy  ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย  
Y  -  Yield  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
๑) การกำหนดเกณฑ์การประเม ินความเสี ่ยง ก่อนทำการประเมินความเสี่ยง ได้กำหนดเกณฑ์

สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงหรือให้คะแนนความเสี่ยงของภารกิจ/กระบวนงาน/แผนงาน/โคร งการ  
ที ่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจ ัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ  
และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) โอกาสที ่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที ่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ โดยพิจารณาจาก



๑๕ 

 

สถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจ ุบ ัน หร ือการคาดการณ์ล ่วงหน้าของโอกาสที ่จะเกิดข ึ ้นในอนาคต  
โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านโอกาส ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วย
คะแนน ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ โดยเลือกเกณฑ์ประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับประเภท  
ความเสี่ยง 

๑.๒) ผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้น  (Impact) หมายถึง การวัดความร ุนแรงของความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร ในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนิน งา น ด้านการเงิน  
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาพลักษณ์ขององค์กร  
โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านผลกระทบ ออกเป็น  ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
แทนด้วยคะแนน ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ ทั้งนี้ การเลือกเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น  
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ประเมิน เช่น ความเสี่ยงด้านทุจริ ต 
อาจพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อความเสียหายทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นต้น  

รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ปรากฏดังตารางที่ ๓-๓ และตารางที่ ๓-๔  

ตารางท่ี ๓-๓ เกณฑ์การประเมินด้านโอกาส (Likelihood) 

คะแนน ระดับ 
เกณฑ์  

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้น 

มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป/ปี 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง 

หรือบ่อยๆ 
มีโอกาสเกิดขึ้น ๔ ครั้ง/ปี 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้ง/ปี 
๒ น้อย มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้ง/ปี 
๑ น้อยมาก ไม่มีโอกาสเกิด/  

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี 



๑๖ 

 

คะแนน ระดับ 
ผลกระทบต่อ 

ความสำเรจ็ตามแผน ความเสียหายทางการ
เงิน 

การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพลักษณอ์งค์กร 

๕ สูงมาก กระทบต่อเป้าหมาย
ความสำเร็จตามแผนงาน/
โครงการ อย่างยิ่ง หรือ 
มากกว่า ร้อยละ ๔๐ 

เสียหาย มากกว่า  
๑,๐๐0,000 บาท 

การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ฟ้องร้องดำเนินคดี  

เกิดความเสียหายต่อระบบ
เครือข่าย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล หรือการ
ให้บริการส่วนใหญ่ของ สผ. 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นของสังคมใน
ระดับสูงมาก 

๔ สูง กระทบต่อเป้าหมาย
ความสำเร็จตามแผนงาน/
โครงการค่อนข้างมาก หรือ 
ร้อยละ ๓๐ – ๓๙ 

เสียหาย ๑๐0,001 –  
๑,๐๐0,000 บาท 

การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของ สผ. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือ อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน 
การตักเตือน ค่าปรับ 

เกิดความเสียหายต่อระบบ
เครือข่าย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล หรือการ
ให้บริการที่สำคัญของ สผ. 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นของสังคมใน
ระดับสูง 

๓ ปานกลาง กระทบต่อเป้าหมาย
ความสำเร็จตามแผนงาน/
โครงการ พอสมควร หรือ 
ร้อยละ ๒๐ – ๒๙ 

เสียหาย 50,001 –  
๑๐0,000 บาท 

การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของ สผ. อย่างมีนัยสำคัญ 

เกิดความเสียหายต่อระบบ
เครือข่าย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล หรือการ
ให้บริการเป็นบางเร่ือง 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นของสังคมใน
ระดับปานกลาง 

๒ น้อย กระทบต่อเป้าหมาย
ความสำเร็จตามแผนงาน/
โครงการ อยู่บ้าง หรือ  
ร้อยละ ๑๐ – ๑๙ 

เสียหาย 10,001 – 
50,000 บาท 

การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของ สผ. 

เกิดความเสียหายต่อระบบ
เครือข่าย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล หรือการ
ให้บริการเพียงเล็กน้อย 

ส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นของสังคมใน
ระดับต่ำ 

๑ น้อยมาก กระทบต่อเป้าหมาย
ความสำเร็จตามแผนงาน/
โครงการ เพียงเล็กน้อย หรือ
ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ 

เสียหาย ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ส่งผล
กระทบ 

เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเล็กน้อย และ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลและการ
ให้บริการของ สผ. 

ไม่ส่งผลกระทบ หรือ
ส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นของสังคมใน
ระดับต่ำมาก 

ตารางท่ี ๓-๔ เกณฑ์การประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 

 



๑๗ 

 

 
๒) การให้คะแนนความเส่ียง 

การให้คะแนนความเสี่ยง จะให้คะแนนจาก ๒ ปัจจัยดังที่กล่าวแล้ว คือ โอกาสเกิด (Likelihood) 
และ ผลกระทบ (Impact) และนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือหาว่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) อยู่ในระดับใด  

 

ระดับความเส่ียง (Risk Score) = โอกาสเกิด (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact) 

 
เมื ่อให้คะแนนความเสี ่ยงในแล้ว นำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที ่อย ู่ในระดับความเสี ่ยง 

ทีย่อมรับได้หรือไม่ ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. หากเป็นความเสี่ยง 
ที ่ยอมรับได้ ให้ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง/จัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือไม่ให้ความเสี่ ย งนั้น กลาย เป็น  
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการประเมินต่อไปเ พ่ือหาวิธี
จัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว  

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของ สผ. แสดงดังตารางที่ ๓-๕ 
 
ตารางท่ี ๓-๕ แสดงค่าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ ตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง และการ
ควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประเภทความเส่ียง ประเด็น 
ระดับความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้/ค่าคะแนน 
๑. ด้านกลยุทธ์  

 
• การกำหนดแผนกลยุทธ์ที ่ไม่เหมาะสมและไ ม่

สอดคล้องกับวัตถ ุประสงค์ พันธกิจขององค์กร 
และนโยบายและแผนระดับชาติ  

• การขับเคลื ่อนแผนกลยุทธ์องค์กรที่ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชา ติไ ด้ 
ทั้งนี้ มุ่งม่ันที่จะกำหนดและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
ที ่ก ่อให้ เกิ ดปร ะโยชน ์แก่ ปร ะเทศชา ต ิแ ละ
ประชาชนเป็นสำคัญ 

ระดับน้อย/๔ 

๒. ด้านการดำเนินงาน • กระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร  ระดับปานกลาง/๙ 

• การปฏิบัติงานที ่มีผลกระทบเกี ่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชน  

ระดับน้อย/๔ 
 

• การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา ระดับสูง/๑๖ 

๓. ด้านการเงิน • การบร ิหารงบประมาณและการเงินที ่สำนักงาน
น โยบา ยและแผนทร ัพยากรธร รมชา ต ิและ
สิ ่งแวดล้อมดำ เน ินการ เองที ่ไ ม ่ เป ็ นไ ป ตา ม
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม  

ระดับน้อย/๔ 
 
 
 



๑๘ 

 

ประเภทความเส่ียง ประเด็น 
ระดับความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้/ค่าคะแนน 
• การรับและเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง   

 
• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อ ง

ด้านการเงินการคลัง และการทุจริตด้านการเงินใน
ทุกกรณี 

ปฏิเสธท่ีจะยอมรับ 
ความเสี่ยง/๐ 

๔. ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และ 
มีการใช้อำนาจตามกฎหมายให้เป็นประโยชน์แ ก่
ตนเอง 

ปฏิเสธท่ีจะยอมรับ 
ความเสี่ยง/๐ 

๕. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อ งกับ
ข้อมูลด้านการเงิน ข ้อมูลความลับของราชการ 
ข ้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที ่ เ ก ี ่ย วข้ อ ง กับ  
ความม่ันคงของประเทศ  

ปฏิเสธท่ีจะยอมรับ 
ความเสี่ยง/๐ 

 
 

• ระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน ระดับน้อย/๔ 

• ระบบสารสนเทศที ่เก ี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
อ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

ระดับปานกลาง/๙ 
 

๖. ด้านภาพลักษณ์
ขององค์กร 

ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการดำ เน ิ นงานที ่แท ้จร ิ งโ ดย ไม ่ มี  
การบิดเบือน เพ่ือให้ภาพลักษณ์และความน่า เชื่อถือ
เกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้ วาง ใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับน้อย/๔ 

๗. ด้านการทุจริต การทุจริตทุกกรณี และมุ่งม่ันจะสร้างระบบการควบคุม 
ป้องกัน ตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยม่ันใจใน
ระบบธรรมาภิบาลและความซ่ือตรงขององค์กร 

ปฏิเสธท่ีจะยอมรับ 
ความเสี่ยง/๐ 

๓) การจัดลำดับความเส่ียง เม่ือพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว นำมาแสดงในแผนภูมิความเสี่ยง
เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยง ในแบบ R2 เพ่ือนำไปสู่การพิจารณาวิธีในการตอบสนองความเสี่ยงตามความสำคัญ
ของระดับความเสี่ยงที่ควรจัดการก่อนหลัง ได้แก่ ความเสี ่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปานกลาง  
และความเสี่ยงน้อย แสดงดังแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังภาพที่ ๓-๒ และการแปลความหมายระดับ
ความเสี่ยง ดังตารางที่ ๓-๖ 

 

 



๑๙ 

 

 
โอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ภาพท่ี ๓-๒ แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

ตารางท่ี ๓-๖ การแปลความหมายระดับความเส่ียง 

ระดับคะแนน 
(โอกาส x ผลกระทบ) 

แถบสี ระดับความเส่ียง 

๑๗ – ๒๕  สูงมาก 
๑๐ – ๑๖  สูง 
๕ – ๙  ปานกลาง 
๑ – ๔  น้อย 

๔) การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงในปัจจุบัน หลังจากให้คะแนนความเสี่ย งและ
จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นต่อไปจะนำมาประเมินว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบ คุม
ภายในทีห่น่วยงานดำเนินการในปัจจุบันเพ่ือลดความเสี่ยง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี ปรับปรุง หรือไม่มี
การควบคุม เพ่ือพิจารณาวิธีจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ดังตารางที่ ๓-๗ 

ตารางท่ี ๓-๗ คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมภายใน 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

คำอธิบาย 

ดี 
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิด
ความม่ันใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้  

ปรับปรุง 
การควบคุมภายในยังขาดประสิทธิภาพ ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้ ม่ัน ใจว่ าจะ
สามารถลดความเสี่ยงได้ 

ไม่มี 
การควบคุม 

ไม่มีการควบคุมภายใน 
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๓.๕ การจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และผ่านการประเมินประสิทธิภาพการควบ คุมควา มเสี่ยง 

ที ่ดำเน ินการในปัจจุบ ันแล้ว ได้นำมาพิจารณาคัดเลือกการจัดการความเสี ่ยงตามประเภทของความเสี ่ยง  
ตามตารางที่ ๓-๘ โดยแสดงการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ในแบบ R3 
 
ตารางท่ี ๓-๘ การคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง 
ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเส่ียง 

ความเส่ียงอยู่ในระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

ความเส่ียงอยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ 

น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ดี 
จัดทำแผน 

การควบคุมภายใน 
จัดทำแผนการควบคุมภายใน 

จัดทำแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

ปรับปรุง 
ปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายใน 

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ไม่มีการ
ควบคุม 

จัดทำแผนการ 
ควบคุมภายใน 

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
๑) การจัดการความเสี ่ยงด ้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี ่ยง  เพื ่อกำหนดแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยงด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผสมผสานกัน เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ดังนี้  

๑.๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการควบคุม  
ที่ดำเนินการอยู่เดิมในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ อาจมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจ ะเกิดขึ้น 
หรือเฝ้าระวังไม่ให้ความเสี่ยงเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

๑.๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการดำเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจาก  
การดำเน ินงานปกติ เพื ่อลดโอกาสเกิดหร ือผลกระทบของความเสี่ยงให้อย ู ่ในระดับที ่ยอมรับได้  ตัวอย่าง 
การลดความเสี่ยง เช่น การปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถบุ คลา กร  
เป็นต้น  

๑.๓) การหลีกเลี่ยง (Terminate) เป็นการยกเลิก/หลีกเลี่ยง หรือตัดสินใจที่จะไม่เ ก่ียวข้อ งกับ
สถานการณ์ความเสี่ยง ด้วยการไม่เริ่มหรือหยุดดำเนินกิจกรรม/งานใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเม่ือ พิจารณา
แล้วเห็นว่า การดำเนินงานจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่างการหลี กเลี่ย งความเสี่ยง   
เช่น การปรับหรือเปลี่ยนเป้าหมาย การหยุดหรือยกเลิกกิจกรรม เป็นต้น 

๑.๔) การถ่ายโอนความเสี ่ยง  (Transfer) เป็นการจ ัดการความเสี ่ยงร ่วมกัน หร ือถ่ายโอน 
ความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้แก่บุคคลอ่ืนรับผิดชอบ โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จ ะเกิดขึ้น  
ตัวอย่างการถ่ายโอนความเสี่ยง เช่น การทำประกันภัย การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกในการ ซ่อมแซม
บำรุงรักษา การจ้างเหมาทำความสะอาด การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย เป็นต้น  

๒) การจัดการความเสี ่ยงด ้วยการจัดทำแผนการควบคุมภายใน  เป็นการกำหนดกิจกรรม 
ในขั้นตอนการดำเนินงานปกติ เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  กิจกรรม 
การควบคุม เช่น การขออนุมัติ (Authorization) การได้รับความเห็นชอบ (Approvals) การพิสูจน์หลักฐาน 
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(Verification) การตรวจกับกฎเกณฑ์  (Validation) การยืนย ันยอด/การทบยอด (Reconciliation) เป็นต้น 
กิจกรรมควบคุม ควรเป็นกิจกรรมที่แทรกในกระบวนการปฏิบัติงานปกติ เช่น การสอบทานงานโดยผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง (ผอ.กอง/กลุ่มอิสระ) การควบคุมทรัพย์สิน มีการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้ตัววัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ขององค์กร และย่อยลงมา เป็ นร ะดับ  
กลุ่มภารกิจ กองจนถึงกลุ่มงาน เป็นต้น ทั้งนี้ มีการจัดกลุ่มประเภทของกิจกรรมควบคุม ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  

๒.๑) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง ทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ ตัวอย่างการควบคุมแบบป้อง กัน  ได้แก่  
การให้ความเห็นชอบ  การใช้รหัสผ่าน การจ ัดโครงสร ้างองค์กรและมอบหมายอำนาจหน้าที ่ท ี ่เหมาะสม  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การฝึกอบรมบุคลากร การติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัย  
การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

๒.๒) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้สา มา รถ
ค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา  ตัวอย่าง 
การควบคุมแบบค้นพบ ได้แก่ การสอบทานการปฏิบัติงาน การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง การวิเคราะห์
ความคลาดเคลื่อน การรายงานสิ่งผิดปกติ เป็นต้น 

๒.๓) การควบคุมแบบแก้ไข  (Corrective Control) เป็นกิจกรรมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก ้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำ อาจเป็นวิธีการควบคุมใหม่ ตัวอย่างการควบคุมแบบ
แก้ไข ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติ การจัดกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การจัดโครงสร้างใหม่ การยุบรวมหรือ
ยกเลิกการกระทำบางอย่าง หรืออาจใช้วิธีการชดเชยการควบคุมปกติที่ไม่อาจปฏิบัติได้เพราะต้นทุนสู ง  เช่น  
การให้มีการกำกับสอบทานของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพราะไม่มีงบประมาณมากพอที่จ ะจ้า งพนัก งาน  
ผู้ที่เชี่ยวชาญเพ่ิม 

๒.๔) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เ พ่ือจู ง ใจหรือ
กระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างการควบคุมแบบส่งเสริม ได้แก่ การกำหนดนโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน แผนการฝึกอบรม การมีมาตรการจูงใจและให้รางวัลหากผลการปฏิบัติงานบรรลุตา มตัวชี้วั ด/
เป้าหมาย เป็นต้น 
 
๓.๖ การติดตามและทบทวน 

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที ่ให ้ความเชื ่อมั ่นว ่า การบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยง 
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการ
ดำเนินงานไม่เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือ เป็ นระยะ 
ซ่ึงควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดย สผ. มีการติดตามผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ จะมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายในจากกลุ่ มงาน
ตรวจสอบภายใน 
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๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) สผ. มีการสื่อสารภาย ใน  
โดยเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชา ไปยั งผู้ บริ หาร 
(Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)  

 การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภา พรวมของ
องค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สผ. 
ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สผ. ตามแบบฟอร์ม ดังนี้  

๑. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานในแบบฟอร์มประกอบด้วย 
๑.๑ ทะเบียนความเสี่ยง (แบบ RM) 
๑.๒ แบบฟอร์มการให้คะแนนความเสี่ยง (แบบ R1) 
๑.๓ แบบฟอร์มการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ R2) 
๑.๔ แบบฟอร์มการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง (แบบ R3) 
๑.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R4.1) และแผนการควบคุมภายใน (แบบ R4.2) 

๒. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานในแบบฟอร์ม 
ประกอบด้วย 

 ๒.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R5) รายงานปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( แบบ ปค.๔) และรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รายงานปีละ ๑ ครั้ง 
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จากการที่ สผ. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางระบบการควบคุมภาย ในทั่วทั้ง

องค์กร ใน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงาน และระดับกอง/กลุ่มอิสระ โดยกอง/กลุ่มอิสระ ได้จัดทำแผนบริหาร
จ ัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ของกอง/กลุ ่มอิสระ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๖  
(ภาคผนวก ค) และ สผ. ได้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๔.๑ การประเมินความเสี่ยง 
สผ. พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยง จากภารกิจ สผ. ดังนี้ 
๑) ภารกิจการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบาย แผน มาตรการ 

รายงาน และข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
๒) ภารกิจการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๓) ภารกิจการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๔) การบร ิหารจ ัดการภายใน  ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ สผ. การเบิกจ ่าย

งบประมาณ การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการปรับเปลี่ยนพฤ ติกรรมและ
ค่านิยม 

โดยค้นหาประเด็นความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการควา มเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการค้นหาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ซ่ึงเป็นประเด็นความเสี่ยงร่วมหรือประเด็นความเสี่ยงที่ มีความเสี่ยงสูงของกอง/กลุ่มอิสระ ดังนี้  

๑.๑ ความเสี่ยงคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
๑) นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และไม่สามา รถ

สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของหน่วยงาน และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

๒) หน่วยงานปฏิบัติไม่นำนโยบาย แผน หรือมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๓) เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 
๔) บุคลากร สผ.บางส่วนยังมีศักยภาพพฤติกรรม และค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและ

วัฒนธรรมขององค์กร 
๕) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ สผ. 

ในประเด็นเดียวกันอาจยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 



๒๔ 

 

๖) ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม โดยมีการพิจารณารายงานฯ เป็นไปตามหลักวิชาการ แต่ในบางครั ้ง อาจมีการใช้ดุลยพินิจ  
ในประเด็นวิชาการเดียวกัน ที่แตกต่างกันของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

๗) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที ่พัฒนาขึ ้นไม่สา มารถใช้งานได้อย ่า ง มี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 

๘) ภาคส่วนที่เก่ียวข้องในบางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้ควา มสำ คัญ กับการ
ดำเนินงานร่วมกับ สผ. 
 

๑.๒ ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากประเด็นความเสี่ยงร่วมหรือประเด็น
ความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงของกอง/กลุ่มอิสระ 

๑) ประสิทธิภาพการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้ อมยั งไ ม่
ตอบสนองนโยบายและเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  

๒) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓) การพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๔) ความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
เม่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว สามารถระบุความเสี่ยงตามภารกิจ สผ. ดังนี้ 
 
การค้นหาและระบุความเส่ียง สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ประเภท 
ความเส่ียง 

๑. ภารกิจการจัดทำ ขับเคล่ือน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบาย แผน มาตรการ รายงาน 
และข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ 
๑) เพ่ือกำหนดนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อสถานการ ณ์
การเปลี ่ยนแปลง และไม่สามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชา ติ 
ภารกิจของหน่วยงาน และข้อตกลงระห ว ่า ง
ประเทศ  

S 

๒) เพ่ือให้การประสานการจัดการ มี
ประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม 

หน่วยงานปฏิบัติไม่นำนโยบาย แผน หรือมาตรการ
การบร ิหารจ ัดการทร ั พยากรธร รมชา ต ิแ ละ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

S 

๓) เพื ่อติดตาม ประเมินผล และ
ร า ย งา นผลกา รบร ิ ห า ร จ ั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 
 

O 



๒๕ 

 

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ประเภท 
ความเส่ียง 

๒. ภารกิจการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เพื ่อให้การพิจารณาราย งา นกา ร
ประเมินผลกระทบสิ ่ งแวดล ้ อม มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

การพิจารณารายงานการประเม ินผลกร ะทบ
สิ ่งแวดล้อม ในเบื ้องต้น ของเจ ้าหน้าที ่  สผ.  
ในประเด็นเดียวกันอาจยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

C 

ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็น ต่อ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
การพิจารณารายงานฯ เป็นไปตามหลักวชิาการ 
แต่ในบางครั ้ง อาจมีการใช้ดุลยพินิจในประเด็น
วิชาการเดียวกัน ที่แตกต่างกันของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ 

C 

การพิจารณารายงานการประเมินผลกร ะทบ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบั ติ
หน้าที่แทน สผ. ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

O 

การพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบการขอ
ใบอนุญาตเป็นผู ้จ ัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

O 

๓. ภารกิจการบริหารงานกองทุนส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน 
เพ่ือให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการ
บร ิหารจ ัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมอย่างย ั ่งย ืน ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้ อม
ของประเทศ 

ประสิทธิภาพการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนสิ ่งแวดล้อมยังไม่ตอบสนอง
นโยบายและเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร 

O 

๔. การบริหารจัดการภายใน สผ. 
๑ )  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ร ะ บ บ เ ท ค โน โลยี  
สารสนเทศของ สผ. สามารถ ใช้  
สน ับสนุนการปฏิบัติงาน และการ
ให ้ บ ร ิ กา รประชา ชน ได ้ อย ่ า งมี

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ พัฒนา ขึ้น  
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 
 

IT 



๒๖ 

 

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง ประเภท 
ความเส่ียง 

ประสิทธิภาพ และพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ สผ. ให้สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั ้ง สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้ใน
อนาคต 

ความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ดิจิทั ล
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

 

IT 

๒) เพ่ือให้บุคลากรเกิดความตระหนั ก
และปร ั บ เปล ี ่ย นพฤต ิกร รมและ
ค่าน ิยมในการทำงานที่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

บุคลากร สผ. บางส่วนยังมีศักยภาพ พฤติกรรม และ
ค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กร 

O 

๓) เพ่ือดำเนินการประชาสัมพันธ์และ
เ ผ ย แ พ ร ่ ก ิ จ ก ร ร ม  ค ว า ม รู้  
ควา มก ้ า วหน ้ า  และผลงา นของ
สำนักงาน 

ภาคส่วนที ่ เก ี ่ยวข้องในบางภารกิจ ย ังไม่เข ้าใจ  
ไม่ร ับร ู ้  และไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
ร่วมกับ สผ. 
 

R 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า สผ. มีความเสี่ยงทั่วไป จำนวน ๑๒ ประเด็น ดังนี้ 
๑) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่  

(๑) นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถสนับสนุน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของหน่วยงาน และข้อตกลงระหว่างประเทศ  

(๒) หน่วยงานปฏิบัติไม่นำนโยบาย แผน หรือมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๒) ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่  
(๑) เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 
(๒) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ

หน้าที่แทน สผ. ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๓) การพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเ มินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๔) ประสิทธิภาพการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่ตอบสนอง

นโยบายและเป็นปัจจุบันเท่าที่ควร 
(๕) บุคลากร สผ. บางส่วนยังมีศักยภาพ พฤติกรรม และค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับ ค่านิ ยมและ

วัฒนธรรมขององค์กร 
๓) ความ เส ี ่ ย งด ้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ( Information Technology Risks : IT) จ ำ นวน  

๒ ประเด็น ได้แก่  
(๑) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 
(๒) ความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 



๒๗ 

 

๔) ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์องค์กร ((Reputational Risks : R) จำนวน ๑ ประเด็น ได้แก่ 
(๑) ภาคส่วนที่เก่ียวข้องในบางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน

ร่วมกับ สผ. 
๕) ความเส่ียงการทุจริต (Corruption Risks : C) จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่  

(๑) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  ในเบื ้องต้น ของเจ ้าหน้าที่  สผ.  
ในประเด็นเดียวกันอาจยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

(๒) ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแ วดล้อม 
โดยมีการพิจารณารายงานฯ เป็นไปตามหลักวิชาการ แต่ในบางครั้ง อาจมีการใช้ดุลยพินิจในประเด็นวิชา การ
เดียวกัน ที่แตกต่างกันของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

โดยมีรายละเอียดของทะเบียนความเสี่ยง และการให้คะแนนความเสี่ยง แสดงดังตารางที่ ๔-๑ และ
ตารางที่ ๔-๒ ตามลำดับ  

 
 
 



๒๘ 

 

 ตารางท่ี ๔-๑ ทะเบียนความเส่ียงของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบ 
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (S) 

๑ S1 นโยบาย แผน และมาตรการ
ไม่ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง และไม่
สามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ ภารกิจของหน่วยงาน 
และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ  

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ 
สผ. ยังไม่ครอบคลุม และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือ 
ประเด็นนโยบาย/ ข้อตกลงใหม่ๆ ไม่
สามารถขับเคลื่อน การดำเนินงาน
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

ไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจของ
หน่วยงาน และ ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

๑.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 

๒ S2 หน่วยงานปฏิบัติไม่นำ
นโยบาย แผน หรือมาตรการ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๑. การจัดการหารือเพ่ือบูรณาการ
แผน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๒. นโยบาย/แผน ยังไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นโยบาย แผน มาตรการ และ
กลไก ไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (O) 

๑ O1 เรื่องร้องเรียนได้รับการ
แก้ไข/จัดการล่าช้า 

๑. เร ื ่องร ้องเร ียนได้รับการแกไ้ข/
จัดการล่าช้า 

ผู้ร้องไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินงาน/
ความก้าวหน้าภายใน ๑๕ วัน 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒. หลักการตอบสนอง  
(Responsiveness) 

แบบ RM 



๒๙ 

 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบ 
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ไม่ได้
ดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนดใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนของ สผ. 

๓. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

๒. O2 การพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่แทน สผ. ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๑. ความแม่นยำในกฎหมาย และ
องค์ความรู้ด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

๒. บุคลากรของจังหวัด 
มีจำนวนไม่เพียงพอ 

ไม่มีหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนรับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. 
เก่ียวกับการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑. หลักการกระจายอำนาจ
(Decentralization) 
๒. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
๓. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
๔. หลักงานมีส่วนร่วม 
(Participation) 

๓. O3 การพิจารณาคำขอและ
เอกสารประกอบการขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ
รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๑. มีการปรับเปลี่ยนกฎกระทรวง
ใหม่ 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน 
และรายละเอียดการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตฯ  

กระบวนการพิจารณา และการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตฯ อาจล่าช้า 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
๔. หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) 
๕. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

๔. O4 ประสิทธิภาพการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุน
สิ่งแวดล้อมยังไม่ตอบสนอง

การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมยัง
ขาดเครื่องมือและระบบการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม และเพียงพอ 

กระทบต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กร และ 
ไม่ตอบสนองต่อนโยบายที่เป็น
ปัจจุบัน  

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 



๓๐ 

 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบ 
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
นโยบายและเป็นปัจจุบัน
เท่าที่ควร 

๕. O5 บุคลากร สผ. บางส่วนยังมี
ศักยภาพ พฤติกรรม และ
ค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กร 

เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการ
ขับเคลื่อนหรือเสริมสร้างค่านิยมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สลก.  
จึงกำหนดจะเพ่ิมโครงการที่
เสริมสร้างค่านิยมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแก่บุคคลากร สผ. ไว้ใน
แผนปฏิบัติการการบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

องค์การไม่สามารถขับเคลื่อนให้
บุคลากรมีค่านิยมไปในทิศทาง
เดียวกัน 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 

ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
๑ IT1 ระบบฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศที ่พัฒนาขึ ้นไม่
สามารถใช้งานได้อย ่า ง มี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 
 

๑. ขาดการวางแผน หรือ กำหนด
หลักเกณฑ์ แนวทางหรือมาตรฐาน 
ในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและ
ระบบ สารสนเทศของ สผ.  
๒. ขาดการดูแลและขับเคลื่อนการ
ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลและ ระบบ
สารสนเทศอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

๑. สิ้นเปลืองงบประมาณ  
ในการพัฒนาระบบ  
๒. ขาดเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 



๓๑ 

 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบ 
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
๒. IT2 ความไม่ปลอดภัยของ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล
ระบบเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศ 

๑. เกิดภัยพิบัติ 
๒. ถูกบุกรุก/โจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 
๓. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานอย่า งถ ูกต้ อ งแ ละ
ปลอดภัย 

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
๒. ระบบเครือข่ายและ/หรือระบบ
สารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้อมูลในระบบเสียหาย/ 
สูญหาย 
๔. การปฏิบัติงานและการให้บริการ
ของ สผ. ล่าช้าหรือหยุดชะงัก 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์องค์กร (R) 
๑ R1 ภาคส่วนที่เก่ียวข้องใน บาง

ภารกิจ ยังไม่เข้าใจ ไม่รับรู้  
และไม่ให้ ความสำคัญกับ
การดำเนินงานร่วมกับ สผ. 

๑. ขาดการจำแนก กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นปัจจุบัน  
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
ดำเนินงานของ สผ. ไม่ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่
หลากหลาย และน่าสนใจ  
๓. ขาดการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ที่ดี
ของ องค์กรอย่างเป็นระบบ  
 

๑. ผลงาน และภาพลักษณ์ สผ.  
ไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อ สาธารณชน  
๒. ขาดเครือข่ายในการร่วม
ดำเนินการ 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓. หลักการมีส่วนร่วม/  
การพยายามแสวงหา ฉันทามติ 
(Participation/Cons ensus 
Oriented) 
๔. หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) 



๓๒ 

 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบ 
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
ความเส่ียงด้านการทุจริต (C) 

๑ C1 การพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ 
สผ. ในประเด็นเดียวกันอาจ
ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๑. เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้จัดทำ
รายงานมีองค์ความรู้เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ที่กำหนดในการจัดทำ EIA ยังไม่
ครบถ้วน เพียงพอ และไม่เป็น
ปัจจุบัน 
๒. ยังขาดแนวทางการจัดทำ
รายงานฯ ในบางประเภทโครงการ 

๑. เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ
ตรวจสอบและพิจารณารายงาน ใน
เบื้องต้นต่อ EIA  
๒. เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

๒ C2 ความไม่สม่ำเสมอในการ
พิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  
โดยมีการพิจารณารายงานฯ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ  
แต่ในบางครั้ง อาจมีการใช้
ดุลยพินิจในประเด็นวิชาการ
เดียวกัน ที่แตกต่างกันของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

ยังขาดแนวทางการพิจารณารายงานฯ 
สำหรับ คชก.ในบางประเภท
โครงการ  

การพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันใน
การขั้นตอนการพิจารณารายงาน 
EIA ของ คชก. 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๓. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

 
 



๓๓ 

 

 ตารางท่ี ๔-๒ การให้คะแนนความเส่ียงของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง คะแนนความเส่ียง (Risk Score) ระดับความ
เส่ียงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ 

ได้ 
ยอมรับไม่ได้ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (S) 
๑ S1 นโยบาย แผน และมาตรการไม่ทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ 
ไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ภารกิจของหน่วยงาน และข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

๓ ๔ ๑๒ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

  

๒ S2 หน่วยงานปฏิบัติไม่นำนโยบาย แผน หรือ
มาตรการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติ 

๒ 
 

๔ 
 

๘  
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(น้อย) 

  

ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (O) 
๑ O1 เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข/จัดการล่าช้า 

 

๑ ๔ ๔ 
(น้อย) 

๔ 
(น้อย) 

  

๒ O2 การพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่ได้รับ

๓ ๓ ๙ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(น้อย) 

  

แบบ R1 



๓๔ 

 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง คะแนนความเส่ียง (Risk Score) ระดับความ
เส่ียงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ 

ได้ 
ยอมรับไม่ได้ 

มอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๓ O3 การพิจารณาคำขอและเอกสาร
ประกอบการขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๔ 
(น้อย) 

  

๔ O4 ประสิทธิภาพการประเมินความคุ้มค่า 
การปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ยังไม่ตอบสนองนโยบายและเป็นปัจจุบัน
เท่าที่ควร 

๔ ๔ ๑๖ 
(สูง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

  

๕ O5 บุคลากร สผ. บางส่วนยังมีศักยภาพ 
พฤติกรรม และค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

๒ ๔ ๘ 
(ปาน
กลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

  

ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
๑ IT1 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ไม่คุ้มค่า 

๓ ๓ ๙ 
(ปาน
กลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

  



๓๕ 

 

ลำดับ รหัส 
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง คะแนนความเส่ียง (Risk Score) ระดับความ
เส่ียงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

คะแนน 
(L X I) ยอมรับ 

ได้ 
ยอมรับไม่ได้ 

๒ IT2 ความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลระบบเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศ 

๔ 
 

๔ 
 

๑๖ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

 
✓ 

ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์องค์กร (R) 
๑ R1 ภาคส่วนที่เก่ียวข้องในบางภารกิจ ยังไม่

เข้าใจ ไม่รับรู้ และไม่ให้ความสำคัญกับ 
การดำเนินงานร่วมกับ สผ. 

๒ ๔ ๘ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(น้อย) 

  

ความเส่ียงด้านการทุจริต (C) 
๑ C1 การพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้น ของ
เจ้าหน้าที่ สผ. ในประเด็นเดียวกันอาจยัง
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  

๒ C2 ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้
ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการพิจารณารายงานฯ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ แต่ในบางครั้ง  
อาจมีการใช้ดุลยพินิจในประเด็นวิชาการ
เดียวกัน ที่แตกต่างกันของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ 

๒ ๕ ๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

  



๓๖ 

 

เม่ือพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว สผ. นำความเสี่ยงทั้งหมด มาจัดลำดับความเสี่ยง เพ่ือนำไปสู่ 
การพิจารณาวิธีตอบสนองความเสี่ยงตามความสำคัญที่ควรจัดการก่อนหลัง ได้แก่ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย ดังแสดงในแผนภูมิความเสี่ยงในภาพที่ ๔-๑ 

โอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ 
 

๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ 
 

๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ 
 

๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ 
 

๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ 
 

๔ ๕ 

หมายเหตุ : - ความเส่ียงท่ียอมรับได้ = O1 O3 O5 IT1 
    - ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ = S1 S2 O2 O4 R1 IT2 C1 C2 

ภาพท่ี ๔-๑ การจัดลำดับความเส่ียง 

ระดับคะแนน 
(โอกาส x ผลกระทบ) 

แถบสี ระดับความเส่ียง 

๑๗ – ๒๕  สูงมาก 
๑๐ – ๑๖  สูง 
๕ – ๙  ปานกลาง 
๑ – ๔  น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C1 

S2 

S1 

O4 

O3 

O2 

O1 O5 

IT1 

C2 

IT2 

R1 

O1 



๓๗ 

 

หลังจากนั ้น ได้นำมาประเมินว่ามาตรการควบคุมภายในที่ดำเนินการในปัจจ ุบ ันเพื่อลดความเสี ่ยง  
มีประสิทธิภาพอยู ่ใ นร ะดั บใด  ตามคำอธิบายการประเมินปร ะสิ ทธิ ภาพมา ตรการควบคุ มภา ย ใน 
ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน เพ่ือพิจารณาวิธีจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถสรุปการประเ มิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในในปัจจุบัน ดังตารางที่ ๔-๓ 
  

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 
คำอธิบาย 

ดี 
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความม่ันใจ
ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้  

ปรับปรุง 
การควบคุมภายในยังขาดประสิทธิภาพ ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะสามารถลด
ความเสี่ยงได้ 

ไม่มีการ
ควบคุม 

ไม่มีการควบคุมภายใน 

 

ตารางท่ี ๔-๓ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ สผ. 
 

ความเสี่ยงที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และผ่านการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ ยงที่
ดำเน ินการในปัจจ ุบ ันแล้ว  นำมาพิจารณาคัดเลือกการจ ัดการความเสี ่ยงตามประเภทของ ความเสี ่ยง 
รายละเอียดดังตารางที่ ๔-๔ 



๓๘ 

 

ตารางท่ี ๔-๔ การคัดเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑ S1 นโยบาย แผน และ

มาตรการไม่ทันต่อ
สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลง และ 
ไม่สามารถสนับสนุน
การดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ภารกิจของหน่วยงาน 
และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

๓ ๔ ๑๒ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับไม่ได้ อยู่ระหว่างทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ แผน
กลยุทธ์ สผ. ให้เป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ
ทิศทางและสถานการณ์
ของประเทศและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ปรับปรุง จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง 

๒ S2 หน่วยงานปฏิบัติไม่นำ
นโยบาย แผน หรือ
มาตรการการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

๒ 
 
 

๔ 
 
 

๘ 
(ปานกลาง) 

 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับไม่ได้ ๑. การกำหนด
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของ
นโยบาย แผน มาตรการ
ร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติ 
๒. การใช้กลไก
คณะกรรมการระดับชาติ
ท่ี สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ในการมอบหมาย
หน่วยงานเป็นเจ้าภาพ

ดี จัดทำแผน 
การควบคุมภายใน 

แบบ R3 



๓๙ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

หลักในการขับเคล่ือน
นโยบาย แผน มาตรการ 
และบรรลุเป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด  
๓. ติดตามประเมินผล
นโยบาย แผน มาตรการ 
และรายงานสู่กลไก
ระดับชาติอย่างน้อยปีละ 
๑ คร้ัง ทุกคร่ึงแผน และ
ปีส้ินสุดของแผน 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑. O4 ประสิทธิภาพการ

ประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจของ
กองทุนส่ิงแวดล้อมยัง
ไม่ตอบสนองนโยบาย
และเป็นปัจจุบัน
เท่าท่ีควร 

๔ ๔ ๑๖ 
(สูง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับไม่ได้ ๑. จัดทำกรอบในการ
คัดเลือกโครงการเพ่ือ
ประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจของ
กองทุนฯ 
๒. คัดเลือกโครงการ 
๓. แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ว่าจะมีการ
ประเมินความคุ้มค่า
โครงการหลังจากแล้ว
เสร็จ ๑-๒ ปี 

ปรับปรุง จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง 



๔๐ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

๔. จัดทำแบบฟอร์มเพ่ือ
ประเมินความคุ้มค่าราย
โครงการ 
๕. จัดทำแบบฟอร์ม
รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าภาพรวม 
๖. สังเคราะห์และ
วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับ
ผู้เก่ียวข้อง โดยให้
บุคลากรเป็น 
ผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และคำนวณตาม 
แนวทางการประเมิน
ความคุ้มค่าภารกิจ
กองทุนฯ ท่ีพัฒนาข้ึน 

๒ O2 การพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของจังหวัด
ท่ีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน สผ. 
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๓ ๓ ๙ 
(ปานกลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับได้ ๑. มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โครงการ
ด้านอาคาร การจัดสรร
ท่ีดิน และบริการชุมชน 

ดี จัดทำแผน 
การควบคุมภายใน 



๔๑ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

๒. ดำเนินการติดตามผล
การดำเนินงานการ
พิจารณารายงาน EIA 
ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของ
จังหวัดท่ีได้รับการ
กระจายภารกิจ ๑๒ 
จังหวัด เป็นประจำทุกปี 
๓. เสริมสร้างศักยภาพ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน
ท่ีได้รับการกระจาย
ภารกิจการพิจารณา
รายงาน EIA โดยการจัด
อบรมให้ความรู้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
๔. จัดทำคู่มือ/แนวทาง 
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ
การพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 



๔๒ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

๓ O5 บุคลากร สผ. บางส่วน
ยังมีศักยภาพ 
พฤติกรรม และค่านิยม
ท่ีไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กร 

๒ ๔ ๘ 
(ปานกลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับได้ อบรมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรใน
เร่ืองการดำเนินงาน 
คุณธรรม จริยธรรม 

ดี จัดทำแผนการ
ควบคุมภายใน 

๔ O1 เร่ืองร้องเรียนได้รับ
การแก้ไข/จัดการล่าช้า 
 

๑ ๔ ๔ 
(น้อย) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับได้ ๑. ปรับปรุงคู่มือการ
จัดการเร่ืองร้องเรียนให้มี
แนวทางการดำเนินงานท่ี
ชัดเจนและแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ี สผ.ทราบและ
ปฏิบัติ 
๒. ติดตามผลการ
ดำเนินงานจัดการเร่ือง
ร้องเรียนเพ่ือรายงานให้
ผู้บริหาร สผ.ทราบ เป็น
ประจำทุกสัปดาห์ 
๓. การแจ้งประสาน
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เร่ืองร้องเรียนให้ทราบ
ประเด็นและระยะเวลา

ดี จัดทำแผนการ
ควบคุมภายใน 



๔๓ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

การดำเนินการท่ีเหลืออยู่
ให้ทราบเป็นระยะ 

๕ O3 การพิจารณาคำขอ
และเอกสาร
ประกอบการขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับได้ ๑. มีคู่มือแนวทางการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
สำหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
พิจารณาความถูกต้อง
และครบถ้วนของคำขอ 
และเอกสารประกอบ 
คำขอเพ่ือใเจ้าหน้าท่ี 
ยึดถือปฏิบัติ 
๒. จัดทำรายการ
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต 
๓. จัดทำผังข้ันตอนการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  
๔. กำหนดเป็นตัวช้ีวัด
รายบุคคลเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ดี จัดทำแผน 
การควบคุมภายใน 



๔๔ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

ดำเนินการตามคู่มือให้
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑. IT2 ความไม่ปลอดภัยของ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลระบบเครือข่าย 
และระบบสารสนเทศ 

๔ 
 

๔ 
 

๑๖ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

ยอมรับไม่ได้ ๑. ตรวจสอบ และ
บำรุงรักษาระบบ/
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย /
อุปกรณ์ท่ีใช้งานอย่าง
สม่ำเสมอ 
๒. ต่ออายุ/อัพเดท/
บำรุงรักษาโปรแกรม
ป้องกันภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ 
๓. จัดจ้าง
บุคคลภายนอก/ 
ท่ีปรึกษา (Out 
sources) ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๔ .  จ ั ด อ บ ร ม /
ประชาสัมพันธ์เ ก่ี ย วกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ป ล อ ด ภ ั ย ร ะ บ บ

ปรับปรุง จัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียง 



๔๕ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

สารสนเทศ รวมถึงการ
ดูแลรักษา และการใ ช้
งานคอมพิวเตอร์ 

๒ IT1 ระบบฐานข้อมูลและ
ระ บบสา รสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนไม่สามารถใช้
ง า น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ / 
ไม่คุ้มค่า 
 

๓ ๓ ๙ 
(ปานกลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับได้ ๑. พิจารณาปิดระบบ
สารสนเทศท่ีใช้งานไม่ได้ 
หรือยุบรวมระบบท่ีมี
ข้อมูลประเภทเดียวกันไว้
ในระบบเดียวกัน 
๒. กำหนดให้กอง/ 
กลุ่มอิสระ ท่ีจะจัดทำ
หรือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จะต้องเสนอ
เนื้อหาโครงการต่อ
คณะทำงานเทคโนโลยี
ดิจิทัล สผ. เพ่ือพิจารณา
ก่อนดำเนินการ  
๓. จัดทำหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการจัดทำ
หรือพัฒนาเว็บไซต์อและ
ฐานข้อมูล เพ่ือให้เว็บไซต์
และฐานข้อมูลท่ีพัฒนาข้ึน
มีมาตรฐาน เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันท้ัง สผ. 

ดี จัดทำแผนการ
ควบคุมภายใน 



๔๖ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

และสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๔. ประสานกอง/ 
กลุ่มอิสระ ให้ดูแลระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาให้ใช้
งานได้ และมีความเป็น
ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร (R) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑ R1 ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

บางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ 
ไ ม ่ ร ั บ ร ู ้  และไม ่ใ ห้
ความสำคัญก ับกา ร
ดำเนินงานร่วมกับ สผ. 
 

๒ ๔ ๘ 
(ปานกลาง) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับไม่ได้ จัดทำแผนกลยุทธ์  
การประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘  
ซ่ึงกำหนดกลยุทธ์  
การพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรับปรุง จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (C) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑ C2 ความไม่สม่ำเสมอใน

การพิจารณาให้
ความเห็นต่อรายงาน
การประเมินผลกระทบ

๒ ๕ ๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

ยอมรับไม่ได้ พัฒนาและจัดทำ 
แนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ดี จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง 



๔๗ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

ส่ิงแวดล้อม โดยมีการ
พิจารณารายงานฯ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ 
แต่ในบางคร้ัง อาจมี
การใช้ดุลยพินิจใน
ประเด็นวิชาการ
เดียวกัน ท่ีแตกต่างกัน
ของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ 

ของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ให้ครอบคลุมทุกประเภท
โครงการ กระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

๒ C1 การพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ในเบ้ืองต้น 
ของเจ้าหน้าท่ี สผ.  
ในประเด็นเดียวกัน
อาจยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๑ ๓ ๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

ยอมรับไม่ได้ ๑. จัดทำแนวทางการ
จัดทำรายงาน
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ครอบคลุมทุก
ประเภทโครงการ เพ่ือให้
มีกรอบแนวทางการ
จัดทำ และพิจารณา EIA 
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๒. จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมให้ภาค

ดี จัดทำแผนควบคุม
ภายใน 



๔๘ 

 

ลำดับ รหัส 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ระดับ 
ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ 

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

การจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส 

(L) 
ผล 

กระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L X I) 

ส่วนท่ีเก่ียวข้อง และ
กลุ่มเป้าหมาย  
๓. มีความเข้าใจ และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการจัดทำ และ
พิจารณารายงานฯ  
ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  



๔๙ 

 

๔.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. 
จากการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง พบว่า สผ. มีวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ ประเด็นความเสี่ยง  
๒. จัดทำแผนการควบคุมภายใน จำนวน ๗ ประเด็นความเสี่ยง 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๔-๔ และ ๔-๕ ตามลำดับ 



๕๐

ตารางท่ี ๔-๕ แผนบริหารจัดการความเส่ียง สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑. S1 นโยบาย แผน และ

มาตรการไม่ทันต่อ
สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลง และไม่
สามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ
ของหน่วยงาน และ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ  

๑๒ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับ
ไม่ได้ 

อยู่ระหว่างทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ 
แผนกลยุทธ์ สผ. 
ให้เป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับ
ทิศทางและ
สถานการณ์ของ
ประเทศและ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ปรับปรุง ๑. ปรับปรุง 

แผนกลยุทธให

พรอมรับกับ

ทิศทางและ 

สถานการณการ 

เปลี่ยนแปลง

ทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศ 

และนําแผน

กลยุทธมากําหนด 

ทิศทางในการ 

ปฏิบัติราชการ 

๒. ปรับเปลี่ยน 

รูปแบบแผน 

กลยุทธ สผ. 

ใหมีตัวชี้วัดที่่

๕๐๐,๐๐๐
บาท 

ร้อยละการ
ดำเนินงาน
ของ
แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 
(ร้อยละ ๘๐) 

๑ ต.ค. ๖๕ - 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

สลก. 

แบบ R4.1 



๕๑

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ครอบคลุมตัวช้ีวัด
ระดับชาติและ
ระดับประเทศ 
๓. จัดทำ
แผนงาน/
โครงการท่ีสอดรับ
กับยุทธศาสตร์
ชาติ 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑ O4 ประสิทธิภาพการ

ประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจของ
กองทุนส่ิงแวดล้อมยัง
ไม่ตอบสนองนโยบาย
และเป็นปัจจุบัน
เท่าท่ีควร 

๑๖ 
(สูง) 

๙ 
(ปาน
กลาง) 

ยอมรับ
ไม่ได้ 

๑. จัดทำกรอบใน
การคัดเลือก
โครงการเพ่ือ
ประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจ
ของกองทุนฯ 
๒. คัดเลือกโครงการ 
๓. แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
ว่าจะมีการประเมนิ
ความคุ้มค่า

ปรับปรุง ๑. พัฒนา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
(Application) 
ระบบการจัดการ
ข้อมูลออนไลน์
ด้านการประเมิน
ความคุ้มค่า 
การปฏิบัติภารกิจ
ของกองทุน
ส่ิงแวดล้อม 

๔.๑ 
ล้านบาท 

คะแนนผลการ
ประเมิน
ตัวช้ีวัดทุน
หมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดเร่ือง
ระดับ
ความสำเร็จ 
ในการจัดทำ
การประเมิน 
ความคุ้มค่า
การปฏิบัติ

๑ ต.ค. ๖๕ - 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กบก. 



๕๒ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบนั 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการหลังจาก
แล้วเสร็จ ๑-๒ ปี 
๔. จัดทำ
แบบฟอร์มเพื่อ
ประเมินความ
คุ้มค่ารายโครงการ 
๕. จัดทำแบบฟอรม์
รายงานการ
ประเมินความ
คุ้มค่าภาพรวม 
๖. สังเคราะห์และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมกับผูเ้กี่ยวข้อง  
โดยให้บุคลากร 
เป็นผู้ประสานงาน
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
และคำนวณตาม
แนวทางการ
ประเมินความ
คุ้มค่าภารกิจ

๒. พัฒนาและ
ปรับปรุงคู่มือ 
การประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของ
กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

ภารกิจของ
กองทุนฯ  
(มากขึ้นกว่าปี
บัญช ี๒๕๖๕) 
 



๕๓ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กองทุนฯ ท่ี
พัฒนาข้ึน 

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑. IT2 ความไม่ปลอดภัยของ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลระบบเครือข่าย 
และระบบสารสนเทศ 

๑๖ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

ยอมรับ
ไม่ได้ 

๑. ตรวจสอบ และ
บำรุงรักษาระบบ/
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
/อุปกรณ์ท่ีใช้งาน
อย่างสม่ำเสมอ 
๒. ต่ออายุ/อัพเดท/
บำรุงรักษา
โปรแกรมป้องกัน
ภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ 
๓. จัดจ้าง
บุคคลภายนอก/ 
ท่ีปรึกษา (Out 
sources) ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

ปรับปรุง ๑. จัดทำคู่มือ
หรือแนวทาง
ปฎิบัติงานสำหรับ
การดูแล
บำรุงรักษาระบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่  
๒. ขอใช้ระบบ
กลางภาครัฐ 
(GDCC) เพ่ิมเติม
เพ่ือสำรอง
ระบบงานท่ีสำคัญ
ของ สผ. 
 

๕ ล้านบาท ร้อยละของ
การเกิด
อุบัติการณ์
ด้าน
สารสนเทศท่ี
ได้รับการ
แก้ไข/กู้คืน 
แล้วเสร็จ 
ภายใน 
ระยะเวลา 
ท่ีกำหนด  
(ร้อยละ ๑๐๐)   
๑) ระบบ 
แม่ข่าย แก้ไข/
กู้คืน แล้วเสร็จ 
ภายใน ๔ ชม.  
๒) ระบบ  

๑ ต.ค. ๖๕ - 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กตป. 



๕๔ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔. จัดอบรม/
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติใน
การรักษา 
ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ รวมถึง
การดูแลรักษา 
และการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 

e – office 
ภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมง 
 

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร (R) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑. R1 ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

บางภารกิจ ยังไม่เข้าใจ 
ไม่รับรู้ และไม่ให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานร่วมกับ สผ. 
 

๘ 
(ปาน
กลาง) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับ
ไม่ได้ 

จัดทำแผนกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐   

ปรับปรุง ๑. ดำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์
การ
ประชาสัมพันธ์ 
สผ.ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐  

- ร้อยละการ
รับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
 

๑ ต.ค. ๖๕ - 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

สลก. 



๕๕ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ซ่ึงกำหนดกลยุทธ์  
การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. เพ่ิมเติมช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงาน
ของ สผ.  
๓. ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนฯ 
๔. ทำผลสำรวจ
ความพึงพอใจต่อ
การ
ประชาสัมพันธ์
ของ สผ. มา
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (C) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 

๑ C2 ความไม่สม่ำเสมอในการ
พิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงานการประเมินผล

๑๐ 
(สูง) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

ยอมรับ
ไม่ได้ 

พัฒนาและจัดทำ
แนวทางการ
พิจารณารายงาน

ดี ๑. จัดทำแนวทาง
การจัดทำรายงาน
ประเมินผล

๖๔๙,๙๐๐ ๑. แนว
ทางการจัดทำ 
EIA ด้าน

๑ ต.ค. ๖๕- 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กปผ. 



๕๖ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กระทบส่ิงแวดล้อม โดย
มีการพิจารณารายงานฯ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ 
แต่ในบางคร้ัง อาจมกีาร
ใช้ดุลยพินิจในประเด็น
วิชาการเดียวกัน ท่ี
แตกต่างกันของ
คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ 

การประเมิน 
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ของ
คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ  
ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ให้
ครอบคลุมทุก
ประเภทโครงการ 
กระทบส่ิงแวดล้อม 

กระทบ
ส่ิงแวดล้อม
เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ครอบคลุมทุก
ประเภทโครงการ 
เพ่ือให้มีกรอบ
แนวทางการ
จัดทำ และ
พิจารณา EIA ท่ี
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน   
โดยใน ปีงบ 
๒๕๖๖ จัดทำ
แนวทางการ
จัดทำ EIA 
โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ ด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม 
๒. จัดอบรมเพ่ือ
เสริมสร้าง

เศรษฐกิจและ
สังคม   
๒. จำนวนคร้ัง
ของการ 
จัดอบรมเพ่ือ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับ
การ
ประเมินผล
กระทบ
ส่ิงแวดล้อมให้
ภาคส่วน   
 ท่ีเก่ียวข้อง 
และกลุ่ม 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย  
๔ คร้ัง 



๕๗ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(Risk 

Score) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

การ
ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ศักยภาพบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมิน 
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมให้
ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องและ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจ และ
ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้
กระบวนการ
จัดทำ และ
พิจารณารายงานฯ   
ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
โดยในปีงบ ๒๕๖๖ 
กำหนดการ
ดำเนินงานไว้
อย่างน้อย  
๔ คร้ัง 

 



๕๘ 

 

ตารางท่ี ๔-๖ แผนการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑ S2 หน่วยงานปฏิบัติ

ไม่นำนโยบาย 
แผน หรือ
มาตรการการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไป
ปฏิบัติ 

๘ 
(สูง) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับไม่ได้ ๑. การกำหนด
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
ของนโยบาย แผน 
มาตรการร่วมกับ
หน่วยงานปฏิบัติ 
๒. การใช้กลไก
คณะกรรมการ
ระดับชาติท่ี สผ. เป็น
ฝ่ายเลขานุการ ใน
การมอบหมาย
หน่วยงานเป็น
เจ้าภาพหลักในการ
ขับเคล่ือนนโยบาย 
แผน มาตรการ และ
บรรลุเป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด  

ดี ๑. ประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อ
นโยบาย แผน มาตรการ
ให้แก่ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
ท้ังในระยะก่อน ระหว่าง 
และหลังประกาศใช้ 
๒. ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๑) ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานผ่านกลไก
คณะกรรมการระดับชาติ 

๒) ติดตามประเมินผล
นโยบาย แผน มาตรการ และ
รายงานสู่กลไกระดับชาติ
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๓. ดำเนินงานเชิงรุก  

๑) ประสาน/ขับเคล่ือน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
อย่างใกล้ชิด  

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย ๖๖ 

กยผ. กชพ. 
กปอ. กลช.  
กธศ. กตป. 

แบบ R4.2 



๕๙ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. ติดตามประเมินผล
นโยบาย แผน 
มาตรการ และ
รายงานสู่กลไก
ระดับชาติอย่างน้อย 
ปีละ ๑ คร้ัง ทุกคร่ึง
แผน และปีส้ินสุดของ
แผน 

๒) สร้างเครือข่ายการ
ดำเนินงานในพ้ืนท่ี  
๓) ต้ังคณะทำงานกลุ่มย่อย 
เพ่ือติดตามการดำเนินงาน 
๔. เพ่ิมบทบาทของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการจัดทำ
ตัวช้ีวัดท่ีเป็น Joint KPIs 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 

๑ O2 การพิจารณา
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบ
ส่ิงแวดล้อมของ
จังหวัดท่ีได้รับ
มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าท่ี
แทน สผ.  
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๙ 
(ปานกลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับได้ ๑. มีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการ
พิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โครงการ
ด้านอาคาร  
การจัดสรรท่ีดิน และ
บริการชุมชน  
เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้จังหวัด 
๒. ดำเนินการติดตาม
ผลการดำเนินงานการ

ดี ดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในจังหวัดท่ีได้รับ
การกระจายภารกิจ ๑๒ 
จังหวัด  

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กพส. 



๖๐ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

พิจารณารายงาน EIA 
ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของจังหวัดท่ีได้รับ
การกระจายภารกิจ 
๑๒ จังหวัด  
เป็นประจำทุกปี 
๓. เสริมสร้าง
ศักยภาพหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนท่ีได้รับ
การกระจายภารกิจ
การพิจารณารายงาน 
EIA โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
๔. จัดทำคู่มือ 
/แนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ
การพิจารณารายงาน
การประเมิน 



๖๑ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

๒ O5 บุคลากร สผ. 
บางส่วนยังมี
ศักยภาพ 
พฤติกรรม และ
ค่านิยมท่ีไม่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมของ
องค์กร 

๘ 
(ปานกลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับได้ อบรมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรใน
ด้านต่างๆ 

ดี ดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง และ
กำหนดการส่งเสริมค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรใน
แผนพัฒนาบุคลากร สผ. 

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

สลก. 

๓ O1 เร่ืองร้องเรียน
ได้รับการแก้ไข/
จัดการล่าช้า 
 

๔ 
(น้อย) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับได้ ๑. ปรับปรุงคู่มือการ
จัดการเร่ืองร้องเรียน
ให้มีแนวทางการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน
และแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ี สผ.ทราบ
และปฏิบัติ 

ดี ดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กตป. 



๖๒ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. ติดตามผลการ
ดำเนินงานจัดการ
เร่ืองร้องเรียนเพ่ือ
รายงานให้ผู้บริหาร 
สผ.ทราบ เป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ 
๓. การแจ้งประสาน
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เร่ืองร้องเรียนให้
ทราบประเด็นและ
ระยะเวลาการ
ดำเนินการท่ีเหลืออยู่
ให้ทราบเป็นระยะ 

๔ O3 การพิจารณาคำ
ขอและเอกสาร
ประกอบการขอ
ใบอนุญาตเป็น
ผู้จัดทำรายงาน
การประเมินผล
กระทบ

๓ 
(น้อย) 

๔ 
(น้อย) 

ยอมรับได้ ๑. มีคู่มือแนวทางการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
สำหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
พิจารณาความถูกต้อง
และครบถ้วนของคำขอ 
และเอกสารประกอบ 

ดี ดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กพส. 



๖๓ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่ิงแวดล้อมไม่
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

คำขอเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 
ยึดถือปฏิบัติ 
๒. จัดทำรายการ
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต 
๓. จัดทำผังข้ันตอน
การขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน
การประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
๔. กำหนดเป็นตัวช้ีวัด
รายบุคคลเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการตามคู่มือให้
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 
 
 



๖๔ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 
๑. IT1 ระบบฐานข้อมูล

แ ล ะ ร ะ บ บ
สา รสน เ ทศ ท่ี
พ ัฒนาข ึ ้ น ไม่
สามารถใช้งาน
ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ/ 
ไม่คุ้มค่า 
 

๙ 
(ปานกลาง) 

๙ 
(ปานกลาง) 

ยอมรับได้ ๑. พิจารณาปิดระบบ
สารสนเทศท่ีใช้งาน
ไม่ได้ หรือยุบรวม
ระบบท่ีมีข้อมูล
ประเภทเดียวกันไว้ใน
ระบบเดียวกัน 
๒. กำหนดให้กอง/
กลุ่มอิสระ ท่ีจะจัดทำ
หรือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จะต้อง
เสนอเนื้อหาโครงการ
ต่อคณะทำงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล สผ. 
เพ่ือพิจารณาก่อน
ดำเนินการ  
๓. จัดทำหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการ
จัดทำหรือพัฒนา
เว็บไซต์และฐานข้อมูล 
เพ่ือให้มีมาตรฐาน 

ดี ดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ในปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กตป. 



๖๕ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
๔. ดูแลระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนา
ให้ใช้งานได้ และมี
ความเป็นปัจจุบัน 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (C) (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 

๑ C1 การพิจารณา
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบ
ส่ิงแวดล้อม ใน
เบ้ืองต้น ของ
เจ้าหน้าท่ี สผ. 
ในประเด็น
เดียวกันอาจยัง
ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๓ 
(น้อย) 

๐ 
(ปฏิเสธ) 

ยอมรับไม่ได้ ๑. จัดทำแนวทางการ
จัดทำรายงาน
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ครอบคลุมทุก
ประเภทโครงการ 
เพ่ือให้มีกรอบแนว
ทางการจัดทำ และ
พิจารณา EIA ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
๒. จัดอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับการประเมินผล

ดี ๑. จัดทำแนวทางการจัดทำ
รายงานประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกประเภท
โครงการ เพ่ือให้มีกรอบแนว
ทางการจัดทำ และพิจารณา 
EIA ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ท้ังนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ จัดทำแนวทางฯ ๒ 
ฉบับ ได้แก่ 
๑) แนวทางการจัดทำ EIA
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒) แนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผล

๑ ต.ค. ๖๕ – 
๓๐ ก.ย. ๖๖ 

กปผ. 



๖๖ 

 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(Risk 
Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ภายใน 

ในปัจจุบัน 
 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม

ภายใน 

ข้อเสนอกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระทบส่ิงแวดล้อมให้
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
และกลุ่มเป้าหมาย มี
ความเข้าใจ และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการจัดทำ 
และพิจารณารายงาน
ฯ ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

กระทบส่ิงแวดล้อม สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม  
๒. จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมให้ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง และกลุ่มเป้าหมาย 
มีความเข้าใจ และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการจัดทำ และ
พิจารณารายงานฯ ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (กำหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จำนวน ๔ เร่ือง) 



๖๗ 

 

 

สผ. กำหนดให้กอง/กลุ ่มอิสระ ที ่ เก ี ่ยวข้องดำเน ินการตามแผนบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงและ 
การควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงให้กอง/กลุ่มอิสระ ดำเนินการตามแผน
บร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายในของกอง/กลุ ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงให้ สผ. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ 
มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
๕.๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส ี ่ยงและ 

การควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๑) กอง/กลุ่มอิสระที่เก่ียวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สผ. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖  
๒) กอง/กลุ่มอิสระที่เก่ียวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน สผ. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ 
๕.๒ การติดตามและประเมินผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กอง/กลุ่มอิสระรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ 
โดยมีแบบฟอร ์มรายงานผลการดำเน ินงานตามแผนบร ิหารจ ัดการความเสี ่ยงและการประเมิน 

การควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ จะมีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเ มิน  
การควบคุมภายในจากกล ุ ่ มงา นตร วจสอบภาย ใน  และจ ัดทำรายงานผลการดำเน ิน งาน เสน อ ต่อ 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และผู้บริหารต่อไป 

 
 

  



๖๘ 

 

 
  



๖๙ 

 

  



๗๐ 

 

 
 

เอกสาร QR Code 
 

คู่มือการบริหารจัดการความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

 

 
URL : https://bit.ly/3F4zMpu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 



๗๒ 

 

 



๗๓ 

 

 



๗๔ 

 

  



๗๕ 

 

 

 
เอกสาร QR Code 

 
แผนบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

 

 
URL : https://bit.ly/3VKitRa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๖ 

 

 



๗๗ 

 

 แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันท่ี ... ถึงวันท่ี... พ.ศ. .... 
 

ลำดับ รหัส
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

คะแนนความ
เสี่ยง (Risk 

Score) 

ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับ

ได้ 

การยอมรับ
ความเสี่ยง 

ข้อเสนอ
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

งบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดำเนินการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(ตามมาตรการ/
ตัวชี้วัด) 

ความเสี่ยง 
คงเหลือ 

และระบุคะแนน
ประเมินผล 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (เรียงตามลำดับความสำคัญ) 

            

            

ความเสี่ยงด้าน ... 

            

            

แบบ R5 

 



๗๘ 

 

 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ...... (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  ประกอบด้วย 
• หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความยึดม่ัน ใน คุณค่า
ของความซ่ือสัตย์ และจริยธรรม 
• ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความอิสร ะจากฝ่าย
บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  
• หัวหน้าหน่วยงานจ ัดให้มีโครงสร ้างองค ์กร  
สา ยกา รบ ั งค ั บบ ั ญชา  อำ นา จหน ้ า ท ี ่ แ ล ะ  
ควา มร ั บผ ิ ดชอบท ี ่ เ หมา ะส มใ นกา ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ ดูแล
ของหัวหน้าหน่วยงาน 
• ความมุ ่งมั ่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
• กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิ ดชอบ ต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เ พ่ือการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 

๒. การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 
• หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย ใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสง ค์ของ
องค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะประเ มินควา ม
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
• หน่วยงานระบุความเสี ่ยงที ่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุ มทั้ ง
หน่วยงานและวิ เคราะห์ความเสี ่ยงเพื่อกำหนดวิธี
จัดการความเสี่ยงนั้น 
• หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล ต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
• หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีน ัยสำคัญต่ อระบบกา ร
ควบคุมภายใน 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
.................................................................................. 

แบบ ปค. ๔ 



๗๙ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 
• หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสง ค์ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
• หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั ่วไปด้านเทคโนโลยี เพื ่อสนับสนุนการบร รลุ
วัตถุประสงค์ 
• หน ่ วย งา นจ ั ด ให ้ ม ี ก ิ จ กร ร มกา ร ค ว บ คุ ม  
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ ที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
.................................................................................. 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย 
• หน่วยงานจ ัดทำหร ือจ ัดหาหรือใช้สารสนเทศ 
ที ่ เก ี ่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพื ่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
• หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี ต่อการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงมีความจำเป็นในการสนั บสนุน มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
• หน่วยงานมีการสื ่ อสารกั บบุ คคลภา ยนอ ก
เก่ียวกับเรื่องที่ มีผลกระทบต่อการปฏิ บั ติตา มการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

๕. กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 
• หน ่ วย งา นระบ ุ  พ ัฒนา  และดำ เน ิ นกา ร
ประเม ิ น ผลร ะหว ่ างการปฏ ิบ ั ต ิง าน  และหรือ 
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ปร ะกอบของ
การควบคุมภายใน 
• หน่วยงานประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อ
ฝ่ายบร ิหารและผู ้กำกับดูแล เพื ่อให้ผ ู ้ร ับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  

 



๘๐ 

 

ผลการประเมินโดยรวม (๓) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
 ลายมือชื่อ       
 ตำแหน่ง       
 วันท่ี    เดือน    พ.ศ.    



๘๑ 

 

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 

(๑) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
(๒) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๓) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ..... (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
 

(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

(๔) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๕) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

(๖) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

       
 
 
 

 

 ลายมือชื่อ       
 ตำแหน่ง        
 วันท่ี....................เดือน.....................พ.ศ..................

แบบ ปค. ๕ 



๘๓ 

 

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) 
 

(๑) ให้ยกมาจากแบบ R4.2 คอลัมน์ ภารกิจ กระบวนงาน แผนงาน โครงการ/วัตถุประสงค์ 
(๒) ให้ยกมาจากแบบ R4.2 คอลัมน์ ประเด็นความเสี่ยง 
(๓) ให้ยกมาจากแบบ R4.2 คอลัมน์ ข้อเสนอกิจกรรมการควบคุมภายใน 
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่า มีความเ พียงพอและปฏิบั ติตามอย่า งต่ อ เ นื ่อ ง

หรือไม่ โดยอาจระบุในลักษณะต่าง  ๆ เช่น มีการกำหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลง หรือสามารถ
ป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

(๕) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในปีงบประมาณถัดไป 
(๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 



๘๔ 

 

 




