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โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คานา
การบริหารความเสี่ย งนั บเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีการนามาใช้ อย่างแพร่หลายในการ
จัดการสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นโอกาสใน
การพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงเล็ งเห็น
ประโยชน์ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งดั ง กล่ าว และได้จัดให้ มี ก ารดาเนิ น การตามขั้ นตอนของการบริ ห าร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจ าปี บั ญ ชี ๒๕๖2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการท างานบริ ห ารของการส่ ง เสริม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คูม่ ือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ได้รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งเพื่อเป็น เครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์ก ร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงของกองทุนฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และนาไปสู่การบรรลุผลตามแผน
คณะผู้ จั ดทาหวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่าคู่ มือนี้จะเป็นส่ วนหนึ่งในการสนับสนุนการดาเนินงานบริ หาร
ความเสี่ยง ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม ๒๕๖๑

ก

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล
๑.๒ ความหมายและคาจากัดความการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๒.๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒.๓ หลักการการบริหารความเสี่ยง
๒.๔ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
๒.๖ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
๒.๗ ปัจจัยสาคัญต่อความสาคัญในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสาเร็จ
๒.๘ กรอบการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
๓.๒ ขั้นตอนการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๒.๑ ทบทวนการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Establishing the Context)
๓.๒.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification)
๓.๒.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)
๓.๒.๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation)
๓.๒.๕ การกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๓.๒.๖ การจัดทาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
๓.๒.๗ การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)
๓.๒.๘ การจัดทาคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan
and Manual)
๓.๓ สรุปการกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓.๔ การติดตามและการรายงานผล
๓.๔.๑ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
๓.๔.๒ การจัดทารายงานบริหารความเสี่ยง
๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก

ข

หน้า
๑
๑
๓
๓
๓
4
5
6
6
7
9
10
10
10
11
11
12
15
15
17
๑7
๑8
18
18
18
18
19

สารบัญรูป
หน้า
รูปที่ ๑ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

๕

รูปที่ ๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม

๖

รูปที่ ๓ กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ

๙

รูปที่ ๔ ขั้นตอนการการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง

๑๐

ค

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ง

13
14
14

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดาเนิ นงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์ ก ร ซึ่ งก่ อให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย ง และโอกาส (Risk and Opportunities)
ต่อองค์กร โดยความเสี่ ยงจะส่ งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่ อ องค์กร ดังนั้น
การบริ หารความเสี่ ยงจึ งเป็ นเครื่ องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่ งเสริมให้ องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกาหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมประจาปีบั ญชี ๒๕๖1 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตลอดจนกรอบ
โครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รเชิง บู รณาการ (Enterprise Risk Management–Integrated
Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ( COSO) ตาม
หลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คาจากัดความของการบริหารความเสี่ยงของ องค์กรไว้ว่า
“การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ที่กาหนดขึ้น และนาไปใช้โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคคลากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อกาหนด กลยุทธ์
และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้ อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk
Appetite) ประเมิน ได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกองทุนสิ่งแวดล้อมต้อง
ให้ความสาคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาให้การดาเนินงาน
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร
๑.๒ ความหมายและคาจากัดความการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่ งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทาให้การดาเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการดาเนินงานหลักที่กาหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจาก
๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดของความรุ นแรง ความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ น หากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑

ระดั บ ของความเสี่ ย ง หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น โอกาส และ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่า และความเสี่ยงน้อยมาก
การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) หมายถึ ง การก าหนดนโยบาย โครงสร้ า ง
และกระบวนการ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรน าไปปฏิ บั ติ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละ
ปฏิบัติงาน ทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกาหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
หมายถึ ง กรอบแนวคิ ดในการบริ ห ารความเสี่ ยงแบบทั่ ว ทั้ ง องค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
การบริหารความเสี่ยงโดยองค์ร วม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยต้อง
พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว จะทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการ
ทาให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบั นและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
เป็นสาคัญ
การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม
ผลระหว่ า งด าเนิ น การตามแผน และท าการสอบทานดู ว่ า แผนจั ด การความเสี่ ยงใดมี ป ระสิ ท ธิภ าพดี ใ ห้ คง
ดาเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่ นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกาหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงซ้าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่
เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่
ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร
ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลง หรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้าน
การดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น
ความเสี่ยงจากปัจจั ยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ
ให้ ได้มากที่สุ ด ได้แก่ ความเสี่ ย งด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ ยงด้าน
การแข่งขัน ความเสี่ ย งด้านการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ ยงด้านสั งคมและพฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภค
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ ยง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่ อ ให้ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถด าเนิ น การได้ ต ามพั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนด
ในแผนการปฏิบัติงานประจาปีโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของกองทุนสิ่งแวดล้ อม
ได้แก่ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในฐานะผู้จัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อม)
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและ
เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
๒.๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
องค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็น
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กร
อย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ให้ ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร
๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงาน
ขององค์กร
๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
๔. ให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนัก
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเคร่ ง ครั ด และต่ อ เนื่ อ ง
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
๒.๓ หลักการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่จะนามาใช้ในการกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการ
บริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา
และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกาหนดบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบด้านการ
บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission) ดังแสดงในรูปที่ ๑
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รูปที่ ๑ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีดังนี้
๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น
๒) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร
๓) การบ่ ง ชี้ เ หตุ ก ารณ์ (Event Identification) เป็ น การระบุ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ
๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้น
ของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกาหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น
๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
มีการดาเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้
๗) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication) ได้ แ ก่ การเก็ บ รวบรวม
การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารความเสี่ยง
๘) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริห ารความเสี่ ยงว่าเมื่อดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรการที่กาหนดแล้วได้ผลอย่างไร มีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่
๒.๔ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่ในการกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
บริหารความเสี่ยง
๒) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายและแต่ง ตั้ ง คณะท างานการบริ ห ารความเสี่ ยง
และกากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
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๓) คณะทางานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๒) นาเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ต่อเลขาธิการสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๓) ประสานและก ากั บ การดาเนิน งาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนิน งานตามแผน
การบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ส านั ก /กลุ่ ม งาน ท าหน้ า ที่ ศึ ก ษา ท าความเข้ า ใจกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๕) บุคลากรในหน่วยงาน ทาหน้าที่ ทาความเข้าใจและดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม

คณะทางานการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสานัก/กลุม่ งาน

ผู้บริหารระดับสูง

1. ผู้อานวยการกองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อม
2. ผู้อานวยการกลุ่มงาน/ หัวหน้ากลุ่ม
งานกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
3. ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง
4. ผู้แทนจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บุคลากรในหน่วยงาน

รูปที่ ๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
๒.๕.๑ ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
๒.๕.๓ สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
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๒.๖ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
๒.๖.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการดาเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
๒.๖.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ง จะทาให้พนักงานภายใน
องค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
๒.๖.๓ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
๒.๖.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมี การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๒.๖.๕ ช่ว ยให้ การพัฒ นาการบริห ารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่า งมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
๒.๗ ปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสาเร็จ
มี ๘ ประการ (เมธา สุวรรณสาร. (๒๕๕๒). แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร. สืบค้นเมื่อ
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จาก https://itgthailand.wordpress.com/tag) ดังนี้
๒.๗.๑ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสาเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นาของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง
ต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสาคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ ยงต่ อ
องค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
๒.๗.๒ ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน
การใช้ ค านิ ย ามเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบเดี ย วกั น จะท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และ
กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีจุดหมายร่วมกันในการ
บริหารความเสี่ยง
๒.๗.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
องค์กรทั่วไป จะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
๒.๗.๔ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง
การน ากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงมาปฏิ บั ติ องค์ กรต้ องมี การปรั บวั ฒนธรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยงขององค์ กรให้ กับเข้าทุ กระดับขององค์ กร และต้องให้ ผู้ บริหารและพนั กงานทุ กคนได้ทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
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๒.๗.๕ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสาคัญอย่างมาก เพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทาความเข้าใจต่อ
พนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการ และนามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
๒.๗.๖ การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทาให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดาเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
๒.๗.๗ การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบ
การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสาเร็จของ
องค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
๒.๗.๘ การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การกาหนดวิธี
ที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง
การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
– การรายงาน และสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
– ความชัดเจนและสม่าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
– บทบาทของผู้นาในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง
– การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๒.๘ กรอบการบริหารความเสี่ยง
กองทุนสิ่งแวดล้อม ดาเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยง
ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกาหนดวัตถุ ประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดาเนินงาน และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มี คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการกากับการ
บริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะทางานการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่วิเคราะห์
และจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งโดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ ส านั ก /กลุ่ ม งาน ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และสม่าเสมอ
๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่ การกาหนดวัตถุประสงค์ ค้นหาและ
ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการ
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทารายงานตามแผนดังกล่าว
๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการดาเนินงาน/เครื่องมือที่
ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๗

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
วัฒนธรรมองค์กร
- วัตถุประสงค์
- นโยบาย
- เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
-ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk
Appetite)

โครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

- หน่วยงาน/
คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
- คณะทางานการ
บริหารความเสี่ยง
- ผู้บริหารระดับ
สานัก/กลุ่มงาน
- บุคคลากรใน
หน่วยงาน

รูปที่ ๓ กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ
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ส่วนที่ ๓
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนสิ่งแวดล้อม
จะนาหลักการของมาตรฐาน COSO ซึง่ มีการดาเนินงานที่สาคัญ ประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน แสดงรายละเอียด
ดังรูปที่ 4

ทบทวนการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม

:มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง

รปที่ ๔ ขั้นตอนการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยง
รูปที่ 4 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ที่มา: http://rama4.mahidol.ac.th/risk_mgt/?q=standard

๑. ทบทวนการดาเนิ นงานของกองทุนสิ่ งแวดล้ อม (Establishing the Context) เป็นการทบทวน
ทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวน
นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. การระบุ ป ระเด็ น ความเสี่ ย ง (Risk Identification) เป็ น การก าหนดประเด็ น ความเสี่ ย งที่ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกาหนดเจ้าภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง
๓. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการ
ค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๙

ก าหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น โอกาสในการเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ ย ง
(Impact) พร้อมกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่
จะเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ ล ะสาเหตุ ค วามเสี่ ย ง (Risk Cause / Root Cause)
ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ
๕. การกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกาหนดค่าระดับความ
รุ น แรงของความเสี่ ย ง (Likelihood x Impact: LI) ที่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การวางแผนในการตอบสนอง
ความเสี่ยง โดยจะกาหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สาหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ ย งในระดั บ สู ง มาก (Very High) และระดั บ สู ง (High) ซึ่ ง จะประเมิ น ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมในการ
ตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับ ความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละ
ความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)
๖. การจั ดทาแผนที่ความเสี่ ย ง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ ยงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร
๗. การทบทวนและสอบทานตัว ชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการกาหนดดัช นี
ชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง
และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้ง
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน
๘. การจั ด ท าคู่ มื อ และแผนในการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Plan and Manual)
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยง เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน
ระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทาแผนที่ความเสี่ยง
การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (๒) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่
จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดาเนินการตามมาตรการ และแผนการติดตาม
ควบคุมความเสี่ยง
๓.๒ ขั้นตอนการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๒.๑ ทบทวนการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Establishing the Context)
เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment)
ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง
๒) เพื่อระบุนโยบายความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่อกาหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
๑) แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีปัจจุบัน
ข้อมูลที่ต้องใช้
๒) แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี)
๓) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีปัจจุบัน
๔) ผลการประเมิน ความเสี่ ยง ตามแบบรายงานการดาเนินงานตามแผนบริห าร
ความเสี่ยง (ภาคผนวก ๑)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๐

วิธีการดาเนินงาน

ผลที่ได้รับ

๑) รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมทั้งประเมินสถานภาพปัจจุบัน
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสาร
แบบรายงานการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการจั ด การความเสี่ ย งในแต่ ล ะด้าน
ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒) พิ จารณากรอบการด าเนิ นงาน กระบวนการ และเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการบริ ห าร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อพิจารณากรอบการดาเนินงาน โดยอาจจะ
แยกวิเคราะห์ เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
๓) กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบริหารความเสี่ยง
๑) แนวทางในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
๒) เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

๓.๒.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification)
เป็นการกาหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (Objective) ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) เพื่อระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้อมูลที่ต้องใช้

1) ข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น ๓ ปีย้อนหลัง
2) รายงานผลการดาเนินงานด้านความเสี่ยง

วิธีการดาเนินงาน

๑) วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความเสี่ ย งอาจจะแยกเป็ น ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) โดยมีการจาแนกความเสี่ยงเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategy Risk) ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร (Operational Risk) ความเสี่ ย งทาง
การเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)
(ภาคผนวก ๒)
๒) กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลที่ได้รับ

๑) ประเด็นความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท
ส่งผลต่อเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ที่จะนามาทาการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
๒) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามนโยบายและขอบเขตความเสี่ยง
ตามความคาดหวังของผู้บริหาร

๓.๒.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/ Root
Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๑

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ข้อมูลที่ต้องใช้

๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๒
๒) เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี

วิธีการดาเนินงาน

๑) ทบทวนการกาหนดระดับของความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการพิจารณาสาเหตุ
ความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
๒) กาหนดค่าเป้าหมายของความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
๓) กาหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรง
ของ ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยง สาหรับสาเหตุความเสี่ยงแต่ละปัจจัย

ผลที่ได้รับ

๑) ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมในปีต่อไป พร้อมสาเหตุของความเสี่ยง
๒) ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และระดั บ ความเสี่ ย งเบี่ ย งเบนที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
๓) เกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง และโอกาสในการเกิด

๓.๒.๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation)
ระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย
๒) เพื่อระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ข้อมูลที่ต้องใช้

๑) เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๓
๒) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย / งบประมาณ ในการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น

วิธีการดาเนินงาน

๑) ประเมินค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยง ของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ
๒) วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงแต่
ละประเภท โดยค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก โอกาสใน
การเกิดความเสี่ยง x ระดับของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (ภาคผนวก ๓)
๓) จัดลาดับสาเหตุของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงที่ได้จาก
หัวข้อที่ ๓.๒.๓
๔) ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่จะต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้นทุน
ดังกล่าวอาจจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรม
บุคลากรกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ภาคผนวก ๔)
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๒

ผลที่ได้รับ

๑) ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
๒) ลาดับความสาคัญของความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือ
ความถี่ที่จ ะเกิดความเสี่ ยงและวัดระดับ ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้นๆ โดยนาเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบ หรือระบุได้มาทาการวัด หรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสาคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ ๒ ประการ คือ
โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือ ความเป็นไปได้ที่
จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ
องค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการกาหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของ
ผลกระทบที่จะเกิด เพื่อให้สามารถกาหนดหรือจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงได้
พิจ ารณาโอกาสในการเกิ ดความเสี่ ยง จากสถิติการเกิ ดเหตุ การณ์ ในอดีต ปัจจุบันหรื อ การ
คาดการณ์ ล่ ว งหน้ าของโอกาสที่ จ ะเกิ ด ในอนาคต โดยจั ด ระดั บ ของการเกิ ด ความเสี่ ยงเป็น ๕ ระดับ คือ
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลาดับ ใช้หลักเกณฑ์ การ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่งกาหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
คาอธิบาย
โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ทเี่ กิดขึ้น)

ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

๕

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

มากกว่า ๘๐ % หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน

๔

สูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

๖๑ – ๘๐ % หรือ ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง

๓

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

๔๑ - ๖๐ % หรือ ๖ - ๑๒ เดือน/ครั้ง

๒

ต่า

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

๒๑ – ๔๐ % หรือ ๑ ปี/ครั้ง

๑

ต่ามาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

น้อยกว่า -๒๐ % หรือ มากกว่า ๕ ปี/ครั้ง

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ

พิจารณาความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยงหรือมูลค่าความเสี ยหายจากความเสี่ ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น
5 ระดั บ คื อ สู ง มาก สู ง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้ ว ยตั ว เลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามล าดั บ
ซึ่งการกาหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นโดยอาจแบ่ง
ผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดาเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น
การวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกาหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๓

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง
ระดับ

ผลกระทบ

๕

สูงมาก

๔

สูง

๓

ปานกลาง

๒

ต่า

๑

ต่ามาก

คาอธิบาย
ส่งผลกระทบถึงประชาชน
ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นที่ปฏิบัตงิ านร่วมกัน
ส่งผลกระทบถึงสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและผู้จัดการกองทุน (กรมบัญชีกลาง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย)
ส่งผลกระทบเฉพาะกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบเฉพาะหน่วยงานตนเอง/ กลุ่มงานของตนเอง

การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความเสี่ ย ง (Degree of Risk) หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ าก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า
และต่ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3

ผลกระทบ

ตารางที่ 3 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

หมายเหตุ :
ระดับความเสี่ยงสูงมาก
ระดับความเสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ระดับความเสี่ยงต่า
ระดับความเสี่ยงต่ามาก

โอกาสที่จะเกิด

การจัดลาดับความเสี่ยง ได้นาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ได้ทาการประเมินระดับความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดเรียงลาดับความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงให้ครบถ้วน โดยเรียงลาดับ
ความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงมากถึงต่ามาก

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๔

๓.๒.๕ การกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป็นการกาหนดค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact : LI) ที่จาเป็นต้อง
ดาเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง และประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง
๒) เพื่อกาหนดแนวทางในการสื่ อสารให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงมาตรการในการ
ตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้

ข้อมูลที่ต้องใช้

๑) ผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๔
๒) แบบอย่างที่ดี (Good Practice) ในการจัดการความเสี่ยงจากกรณีศึกษาต่างๆ

วิธีการดาเนินงาน

๑) จัดทาแผนผังแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดกลุ่มค่าระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และ
ต่ามาก
๒) พิจารณาแนวทางที่จะจัดการต่อความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลด
โอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) โดยให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่มี ค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และ
ระดับสูง (High) ก่อน
๓) กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการรองรับ หรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากความ
เสี่ยง โดยอาจแบ่งเป็น มาตรการที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง และมาตรการที่ดาเนินการ
ตาม ช่วงระยะเวลาหรือแบ่งเป็น มาตรการที่ต้องดาเนินการ ซึ่งเป็นมาตรการสาหรับ
รองรับและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายสูงที่สุด
และมาตรการที่ควรดาเนินการซึ่งเป็นมาตรการสาหรับรองรับและบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีระดับความ เสียหายในลาดับรองลงมา
๔) ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่จะต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้นทุน
ดังกล่าวอาจจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรมพนักงาน
เป็นต้น

ผลที่ได้รับ

๑) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นในการบริหารความเสี่ยง

๓.๒.๖ การจัดทาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงภาพรวมของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัย
ความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร

ข้อมูลที่ต้องใช้

๑) ผลการดาเนินการที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๑ ถึงหัวข้อ ๓.๒.๔
๒) สรุปยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๕

วิธีการดาเนินงาน

๑) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ที่
กระทบมายังปัจจัยภายในหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในปัจจัยหนึ่งที่กระทบ
ไปยังปัจจัยภายในอีกปัจจัยหนึ่ง
๒) ศึกษาผลกระทบที่มีต่อกันและกันของแต่ล ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือแต่ล ะปัจ จัย
เสี่ยงโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งผลกระทบเชิงบวก เช่น การจัดทาแผนกล
ยุทธ์ (ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การดาเนินงาน
ของกองทุน สิ ่ง แวดล้อ ม (ปัจ จัย ความเสี ่ย งด้า นการปฏิบัติก าร) เป็น ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพอัน เนื่อ งมาจากมีก ารกาหนดเป้า หมายในการทางานและวิธ ีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างมีทิศทาง หรือผลกระทบในเชิงลบ เช่น การที่หน่วยงาน
ไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานการด าเนิน งานที ่ก าหนดไว้ (ปัจ จัย เสี ่ย งด้า น
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ) จะส่งผลมาถึงการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร (ปัจจัยความ
เสี ่ย งด้า นกลยุท ธ์) ทาให้ก ารกาหนดกลยุทธ์ไ ม่ส ามารถวางเป้าหมายและแนว
ทางการดาเนินงานที่สาคัญในระยะยาวได้
๓) จัดทาแผนที่ความเสี่ยง โดยเป็นรูปภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงต่างๆ
ของผลกระทบที่มีต่อกันและกันของแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือแต่ละปัจจัยความ
เสี่ยง ซึ่งอาจจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยความเสี่ยงระหว่างปัจจัยภายนอก
องค์กรกับปัจจัยภายในองค์กร หรือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสี่ยง
ภายในองค์ ก รด้ ว ยกั น เช่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรกั บ หน่ ว ยงาน หรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลที่ได้รับ

๑) แผนที่ความเสี่ยง ประจาปีบัญชี

๓.๒.๗ การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)
เป็ น การก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ของความเสี่ ย งหลั ก เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย ในการพิ จ ารณาทิ ศ ทางของ
ความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
๒) เพื่อจัดทาข้อมูลประกอบสาหรับสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องใช้

๑) ผลการดาเนินการที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๖
๒) ผลการประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายในที่ผ่านมา

วิธีการดาเนินงาน

๑) ทบทวนผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นในอดีตโดยพิจารณาจากทั้ง
ข้อมูลที่จัดทาขึ้นภายในกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงิน
และงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงานและจากข้อมูลที่จัดทาขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอก เช่น การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดย
กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการประเมินผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๖

๒) ทบทวน Balance Scorecard และกาหนดตัวชี้วัดของแต่ละความเสี่ยง โดยอ้างอิ ง
จากแนวทางหรือหลักเกณฑ์การดาเนินงานตามที่จัดทาโดยกรมบัญชีกลาง
ผลที่ได้รับ

๑) สรุปความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอดีต (Incidents)
๒) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ในการกาหนดดัชนี ชี้วัดความเสี่ยง (KRI) จะต้องพิจารณาถึงตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของแต่ล ะ
ปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งที่จะสามารถบ่งบอกถึงการเกิดขึ้นของปัจจัยเสี่ยง เปรียบได้กับสัญญาณเตือนของความเสี่ยง
ซึ่งต้องมีการติดตามและวัดค่าเป็นระยะๆ
๓.๒.๘ การจัดทาคู่มือ และแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual)
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) คู่มือในการบริหารความเสี่ยง และ (๒) แผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป
๒) เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในปีต่อไป

ข้อมูลที่ต้องใช้

๑) ผลการดาเนินการที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๑ ถึงหัวข้อ ๓.๒.๗

วิธีการดาเนินงาน

๑) สรุปผลการดาเนินการที่ได้จากหัวข้อ ๓.๒.๑ ถึงหัวข้อ ๓.๒.๗
๒) คัดกรอง และสรุป เพื่อจัดทาเป็นคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยง ในปีต่อไป โดย
คู่มือในการบริหารความเสี่ยง จะประกอบไปด้วย หลักการและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจั ยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์การ
ประเมินโอกาสและผลกระทบที่เกิ ดจากความเสี่ยง แผนที่ความเสี่ยง และตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ส่วนแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง จะประกอบไปด้วยมาตรการที่
จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดาเนินการตามมาตรการ
แผนการติดตามควบคุมความเสี่ ยงและแนวทางการ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

ผลที่ได้รับ

๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีบัญชี

๓.๓ สรุปการกาหนด/ คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
จากรายละเอียดการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุปขั้นตอนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้
๑) จัดลาดับความสาคัญความเสี่ยง
๒) พิจารณามาตรการใช้กาจัดความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓) ศึกษาความเป็นไปได้ ของทางเลื อกในแต่ละมาตรการที่จะใช้กาจัด หรือลดความเสี่ยง โดยใช้ก าร
วิเคราะห์ผลได้-ผลเสีย ของแต่ละมาตรการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกมาตรการอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
ผลได้ - ผลเสี ย (Cost - Benefit Analysis) ประกอบด้ว ยผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์ ห าผลลั พ ธ์
ทีเ่ กิดขึ้นทันทีที่นามาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีต่างๆ ทางธุรกิจ
ในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นแทน เป็นต้น (ภาคผนวก ๔)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๗

๔) เลือกมาตรการที่ดีที่สุ ดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกาหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ดาเนินการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๔ การติดตามและการรายงานผล
๓.๔.๑ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว
ส่วนงานที่รับผิดชอบได้มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงาน
ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการดาเนินการไปแล้ว
ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดู ว่าวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด ควรปรับเปลี่ยน
เพื่อนาผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทาน
หน่วยงานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทา Check List การติดตามพร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการ
ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ
๑. การติดตามผลเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดรายไตรมาส
๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดาเนินงานต่างๆ
ตามปกติของหน่วยงาน
การติดตามตรวจสอบอาจใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นหรือทั้งสองวิธีก็ได้ เพื่อนาผลการ
ดาเนินงานที่ได้มาประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานต่อไป
๓.๔.๒ การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ส่วนงานที่รับผิดชอบในการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล โดยประสานกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง นาเสนอ
ผู้อานวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยรายงานเป็นรายไตรมาส หรือรายงานทันทีที่มีนัยสาคัญเกิดขึ้น
๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สรุ ป รายงานผลการประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนสิ่งแวดล้อม มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง
และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดาเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทามาตรการหรือการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม
ในการดาเนินงาน
๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๘

ภาคผนวก
๑. แบบรายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๒. ตารางการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
๓. ตารางการประเมินระดับความรุนแรง
๔. ตารางการกาหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๑๙

ภาคผนวก ๑ : แบบรายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง

๑. ปัจจัย

A

แผนงานการบริหารความเสี่ยง

แผนงาน
การบริหารความเสี่ยง

การดาเนินงาน
ตามแผน

เป้าหมาย
(ระดับความเสี่ยง
ลดลง)
(โอกาสXผลกระทบ)

ผลงานจริง
(ระดับความเสี่ยงลดลง)
(โอกาสXผลกระทบ)

ผลงานความเสี่ยง
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

 ร้อยละ ๑๐๐

๑๕

๑๕

เป็นไปตามเป้าหมาย

๑

2. ปัจจัย

B

….

….

….

….

….

3. ปัจจัย

C

….

….

….

….

….

4. ปัจจัย

D

….

….

….

….

….

 = ดาเนินงานแล้วเสร็จ = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินงาน

ภาคผนวก ๒ : ตารางการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
ประเด็นความเสี่ยง
Strategic Risk

Operational Risk

Financial Risk

Compliance Risk

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๒๑

ภาคผนวก ๓ : ตารางการประเมินระดับความรุนแรง

ประเด็นความเสี่ยง
ระดับ

โอกาส
คาอธิบาย

ระดับ

ผลกระทบ
คาอธิบาย

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒ หน้า ๒๒

ภาคผนวก ๔ : ตารางการกาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ปัจจัยความเสี่ยง

แผนงานการบริหารความเสี่ยง

ผลได้
(Benefit)
….

ผลเสีย
(Cost)
….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

แผนงานการบริหารความเสี่ยง
๑

๑. ปัจจัย

A

๑. ปัจจัย

B

๑. ปัจจัย

C

๑. ปัจจัย

D

การเปรียบเทียบ
(Cost-Benefit)
+

>

-
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