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แบบ ปอ.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ประเมินผลการควบคุมภายใ นส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ก าหนด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลสินทรัพย์ 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
  จากการประเมินผลดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  
                              

 
 
 

                                 
           ชื่อผู้รายงาน          

                        (นางประเสริฐสุข  จามรมาน) 
                                ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

                               วันท่ี 
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แบบ ปอ.2 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การเชิงรุก มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การควบคุมภายใน โดยยึดหลัก 4  ป. คือ โปร่งใส เน้นความซื่อสัตย์ เป็น
ธรรม เน้นคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประหยัด เน้นความ
พอเพียง ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และประสิทธิภาพ เน้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและความทันเวลา ในการปฏิบัติงาน 
1.2 มีการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนฏิบัติงานระยะ 4 ปี 
และ 1 ปี ท่ีได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดที่
วัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมและโครงการที่ชัดเจน สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ประเทศแผนบริหารราชการแผ่นดิน และข้อตกลง
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาตว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
1.3 มีการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ทุก 3 ปี ตลอดทั้งการพิจารณาปรับปรุงพรฎ. การจัดตั้ง องค์การ พ.ศ.2550 
การปรับอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของส านัก/ศูนย์ เพื่อให้องค์การ
สามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โลกและประเทศท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนไป ตลอดทั้งมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ
เจ้าหน้าท่ีทุกต าแหน่งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของขอบเขตการปฏิบัติงาน 
และพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.4 มีการกระจายอ านาจตามสายบังคับบัญชา ตามโครงสร้างชัดเจน มีค าสั่ง
มอบอ านาจปฏิบัติงานแทน ผู้บริหารระดับสูงลงไปถึงผู้อ านวยการส านัก/
ศูนย์ และการแต่งตั้งรักษาการแทน ผอ.ส านัก/ศูนย์ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ได ้

สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม มี
การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตรฉ์บับใหม่ของ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-22563 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สนับสนุน 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง 
ตลอดจนสร้างกลไกให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีส่วน
ท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างไรก็ตามต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว ท่ี
สนองต่อภารกิจขององค์การ และความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีด้วย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการประเมินความเสี่ยง โดยมีการจัดวาง
ระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO และจัดท าและด าเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงขององค์การ
ประจ าทุกปี โดยน าโครงการส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์และกิจกรรม
สนับสนุน (งานอ านวยการ) ที่ส าคัญมาบริหารความเสี่ยง 
2.2  มีการประเมินความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์
สาเหตุของความเสี่ยง รวมการจัดวางแผนบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ 
และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และ
มีการรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและ
คณะกรรมการองค์การ ทุกไตรมาส 

มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอตามแนวทาง
หลักเกณฑ์การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายในท่ีส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 มีการก าหนดและปรับปรุงระเบียบ แนวทางปฏิบัติวิธีการและมาตรการ
ต่างๆ ท้ังเพื่อปกป้องประโยชน์ของผู้รับบริการภายนอก และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การและด้านการเงิน เพื่อปกป้องและรักษา

- มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ โดย
เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และมี
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
สิทธิของบุคลากร เกิดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ท าให้สามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นได ้
3.2 มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแต่ละส านัก/ศูนย์ ใน
การป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมเพียงพอ 
3.3 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ท าหน้าท่ี
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์การ ให้เป็นไปตามระเบียบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการองค์การ  ท า
หน้าท่ีการตรวจสอบผลการด าเนินงานและด้านการเงิน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการองค์การอย่างสม่ าเสมอ 
3.4 มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ท าหน้าท่ี จัดท าแผนและ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพร้อมทั้งรายงานเสนอผู้บริหาร 

 มีการแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ครอบคลุมใน
ภารกิจท่ีส าคัญที่มีความเสี่ยง ทั้งในการปฏิบัติงาน การ
บันทึกบัญชี การตรวจสอบ และดูแลทรัพย์สินขององค์การ 
- มีคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ท าหน้าที่ควบคุมก ากับการด าเนินงานของ อบก. ให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 องค์การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากร
ขององค์การฯ ( Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้ใน
ระบบงานการบริหารการเงิน การบัญชี แผนงานและงบประมาณ และการ
บริหารงานพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Pay Roll) มาใช้ใน
องค์การ ท าใหอ้งค์การสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจก  การจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National GHG 
Inventories) เพื่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
มีการปรับปรุงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานของ
องค์การ โดยเฉพาะในการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด (CDM) การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลโครงการฯ  ผ่านระบบ 
Business intelligent   ซึ่งรองรับการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคอย่างเป็น
ระบบ 
4.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) 
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นท่ี (Area Base) และการพัฒนาระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย 
4.4 มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ  และ
มีการประเมินผล รวมถึงการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
ให้ดียิ่งข้ึนเป็นประจ าทุกป ี
4.5 มีการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
4.6 มีการด าเนินงานจัดท าระบบ E-office ที่ใช้บริหารงานภายในองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัยและ
เหมาะสม สามารถเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
และการประสานเผยแพร่ข้อมูลในระดับนานาชาติ  มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ 
ข่าวสารด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ผู้สนใจ
ทั้งภายในและต่างประเทศ ท่ีทันสมัย และมีระบบ
สารสนเทศและระบบ  E-office ที่ใช้บริหารงานภายใน
องค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การ
ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการรับรอง จากองค์การโดยความร่วมมือ
กับส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคทั้ง 16 แห่ง การประชุมร่วมผู้รับบริการและ

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม และ
เพียงพอ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและด้านการเงิน การประเมินบุคลากรใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี โดยการก ากับของ
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายนอก เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การอย่างต่อเนื่อง 
5.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการองค์การ ต่อปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อรัฐบาล และหน่วยงานกลางต่างๆ 
เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. รายเดือน  
รายไตรมาสและประจ าป ี
5.3 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ด าเนินการก ากับการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักและด้านการเงิน โดยมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การ และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การเป็นประจ า
ทุกเดือน 
5.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากระดับ
องค์การสู่ระดับรายบุคคล รวมกับระบบการประเมินสมรรถนะ โดยน าผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไปใช้ส าหรับการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และ
การปรับเลื่อนต าแหน่ง 
5.5 มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ตามมาตรา 39 แห่ง พรฎ.จัดตั้งองค์การ พ.ศ. 2550 
โดยหน่วยงานกลาง เป็นประจ าทุก 2 ปี และน าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผน
และด าเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพงานองค์การและรายงานต่อ
คณะกรรมการองค์การ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีการประเมินองค์การโดย
หน่วยงานอิสระ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
หน่วยงานกลาง มีการประเมินความพึงพอใจต่องาน
บริการหลักขององค์การ  ซึ่งผลการประเมินจะน ามาจัดท า
แผนการปรับปรุงการให้บริการ และรายงานผลเสนอ
คณะกรรมการองค์การอย่างสม่ าเสมอ  
มีการน าข้อเสนอแนะตามการประเมินผลมาตรา 39 มา
จัดท าแผนปรับปรุงองค์กร เช่น การจัดท าแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ อบก. 3 ปี และประจ าปี  

 
ผลการประเมินโดยรวม 

  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างการควบคุม ครบ 5  องค์ประกอบและเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล ท่ีส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้   

 
                    
                           
      ช่ือผู้รายงาน               
                                                                     (นางประเสริฐสุข  จามรมาน) 
                         ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

                                                                        วันท่ี                                 
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

งานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ อบก. 
1.โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ 
(Incentives) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ระยะที่ 2) 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
ก าหนดแนวทางในการผลักดันมาตรการสร้าง
แรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นที่การแสวงหามาตรการสนับสนุน
ภายในประเทศ (Domestic support) ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.1  โครงการอาจจะเร่ิมด าเนินการได้ช้ากว่าแผนงานตาม
ปีงบประมาณ 58 
สาเหต ุ
เนื่องจากเป็นโครงการระยะที่ 2 ที่ด าเนินการต่อเนื่องจาก
โครงการในปีงบ 57 และต้องรอผลการศึกษาจากการ
ด าเนินงานในระยะแรก ซ่ึงอาจท าให้การด าเนินโครงการล่าช้า
ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ในปีงบ 58 

 

ก.ย. 57 ศึกษาเตรียมการการด าเนินโครงการระยะที่ 2 ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินโครงการระยะที่ 1 พร้อมทั้งปรับแผนงานงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินโครงการระยะที่ 2 

สนย. ธวัชชัย/
บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.2. การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาจมีมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการส่ือสารข้อมูล 
สาเหต ุ
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งในระดับนโยบาย 
กระทรวงต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอาจยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย 

ก.ย. 57 จัดประชุม focus group เพื่อให้ความรู้ และท าความเข้าใจใน
เร่ืองการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนย. ธวัชชัย/
บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ม.ค.58 – มี.ค.58 

2.โครงการศึกษากฎหมาย  กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดท าข้อมูลและการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และกฏหมายหรือกฏ
ระเบียบที่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
2.1 การหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อด าเนินโครงการ 
อาจมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
สาเหต ุ
เป็นการศึกษาเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงท าให้มีผู้ช านาญ
เฉพาะด้านน้อยมาก และโครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนซ่ึงต้อง
อาศัยการด าเนินงานแบบสหวิทยาการ 

ก.ย. 57 จัดประชุมเพื่ออธิบายขอบเขตการด าเนินงานแก่ที่ปรึกษาเพื่อท า
ความเข้าใจในงานที่จะจ้างให้ชัดเจนตั้งแต่ในระยะเร่ิมโครงการ 

สนย. ศิลป์สม 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 

แบบปอ.3 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯเห็นชอบแบบ ปอ. 3 แล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

3. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ และติดตามการ
ประเมินผลและการด าเนินงานตามมาตรา 39 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
องค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.1.ทบทวนยุทธศาสตร์ไม่ทันตามกรอบเวลาเกณฑ์ตัวชี้วัดของ 
กพร. 
สาเหต ุ
เนื่องจากการทบทวนยุทธศาสตร์เกิดจากการระดมความคิดเห็น
จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา อาจท าให้กระบวนการเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่
สามารถทบทวนได้ทันภายในสิ้นเดือน สิงหาคม 2558  ตาม
เกณฑต์ัวชี้วัดของ กพร. 
 

ก.ย. 57 วางแผนการด าเนินงานการทบทวนยุทธศาสตร์ที่มีกรอบเวลาที่
ชัดเจนโดยอาจจัดเป็นหนึ่งใรวาระการประชุมผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 

สนย. บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - มี.ค 58 

4.โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้
เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกให้มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน (Energy), ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU), ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) และภาคของเสีย 
(Waste) ของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน 
2. พัฒนาการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด 
3. เพื่อพัฒนาการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายส าหรับการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกในภาคพลังงาน (Energy), ภาค
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
(IPPU), ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (AFOLU) และภาคของเสีย (Waste) 
5. พัฒนาการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
4.1.การขาดประสบการณ์ของบุคลากรด้านการจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก 
สาเหต ุ
1. บุคลากรขาดประสบการส าหรับการคาดการณ์ 
2. ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เช่น GDP 

ความต้องการในการบริโภคของประชากร ระบบต้นทุนใน
การลดก๊าซเรือนกระจก 

 

ก.ย. 57 1. เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษาและความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ อบก. 

2. จัดตั้งทีมงานโดยให้มีนักเศรษฐศาสตร์เข้าร่วม 
 

ศขก./ วรารัตน์/ 
ณัฐพล 

ต.ค. 57 – ก.ย.58 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้มีความทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา 
6. สนับสนุนการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ใน
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
8. เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ด าเนินงานภายใต้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ (NAMAs) 
5.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูล
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศแม่ข่ายแผนที่
แสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยในระดับพื้นที่ ( Area 
Base) 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขา
ต่างๆ ให้อยู่ใน Pattern และระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 
4. เพื่อน าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกมาวิเคราะห์ 
และจัดท ารายงานให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อนให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บ 
6. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจก ท าการจัดระเบียบข้อมูล จัดท า
หมวดหมู่ และก าหนดค าส าคัญ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
5.1ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกบางกิจกรรมอาจจะส่งมอบไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
สาเหต ุ
เนื่องจากเมื่อผลิตข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเสร็จ 
จะต้องผ่านการทวนสอบข้อมูลก่อนที่จะน าขึ้นสู่ระบบ IMS เพื่อ
แสดงผลและเผยแพร่ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ให้ปรับปรุงแก้ไข และ revised การค านวณใหม่ ฉะนั้นอาจจะ
ท าให้ระยะเวลาการส่งมอบข้อมูลบางกิจกรรมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ก.ย. 57 - ให้ที่ปรึกษาจัดระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาทวน
สอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรมอย่างน้อย 
2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ก่อนเร่ิมจัดท าข้อมูล และคร้ังที่ 2 หลังจาก
จัดท าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับรู้ถึงวิธีการค านวณ ข้อมูลที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรม เป็น
ระยะๆ ทั้งนี้เพื่อลดข้อท้วงติงหรือข้อแก้ไข ซ่ึงจะช่วยลดเวลาและ
จ านวนกิจกรรมที่จะต้อง revised การค านวณใหม่ 

ศขก./วิษณุ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
5.2ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์/ไม่ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลไม่มีการจัดหมวดหมู่ให้
ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
- ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อมูล
ผิดพลาด 

ก.ย.57 แต่งต้ังคณะท างานติดตามและตรวจสอบของข้อมูลจากผอ.
ส านัก/เจ้าหน้าที่แต่ละส านัก/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน 

ศขก./เมธ์วด ี
ต.ค. 57 – ก.ย.58 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

 
 
6.โครงการจัดท าแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและนโยบาย
ภาครัฐ  
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมินผลส าเร็จของ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ที่จะสามารถแสดงให้
เห็นถึงผลของการด าเนินงานและระดับความส าเร็จที่
มาตรการได้บรรลุ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
6.1ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับ
การคัดเลือก และน ามาจัดท าเป็นกรณีศึกษาไม่ถูกต้อง 
 
สาเหต ุ
การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของ
ข้อมูล ขาดการตรวจสอบที่มาของข้อมูลก่อนน ามาใช้ หรือมี
การปิดบังข้อมูลบางส่วน 

ก.ย.57 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสอบถามถึง
ความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูล และขอ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล 

นายเจษฎา สกุลค ู
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

 

7.ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุน
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพื่อสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ 
CDM และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจในประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ 

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนของบุคคล องค์กร สินค้าและบริการ 
และการจัดงานอีเว้นท์  ให้แก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
7.1 มีบุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์/การจัดงานอีเว้นท์ ที่ได้รับการ
รับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนน้อย ส่งผลให้
ปริมาณการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 
สาเหต ุ
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างของ
ประเทศไทย 
 

ก.ย.57  จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (แปลเอกสาร, โบรชัวร,์ 
Roll Up และอื่นๆ) 

 ประสานงานและเชิญชวนเครือข่ายที่รู้จักให้เข้าร่วม
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Direct Sale) 

 ด าเนินการจัดท าโครงการน าร่องขยายผลการส่งเสริมให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยก าหนดใน TOR ให้องค์น าร่องต้องมาขอการรับรอง
การใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับอบก. 

อโณทัย  สังข์ทอง 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 

8.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตใน

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 8.1มีจ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต ในแต่
ละคร้ังน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในผลรวม

ก.ย.57  เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/งาน
สัมมนา 

 ประสานกับองค์กรภาคี เช่น การนิคมแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฯ 

อโณทัย  สังข์ทอง 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

ตลาดทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้าง
โอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซ้ือคาร์บอน
เครดิต 

2. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดและโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ประเภทอื่นๆ และให้เข้าใจกลไกของตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยมากขึ้น 

3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
ตลาดคาร์บอนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์อุปสงค์/อุปทานเพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจ รวมทั้งเป็นเวทีรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ด้านการพัฒนาและด าเนินโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงนโยบายและมาตรการ
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคาร์บอนใน
ประเทศไทย 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้พัฒนา
โครงการและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอนในประเทศ
ไทย  

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งปีที่อาจจะไม่บรรลุตามตัวชี้วัด
ผลผลิตของอบก.ปี 58 
 
สาเหต ุ
เนื่องจากสถานการณ์ตลาดคาร์บอนโลก มีความแนวโน้มไปใน
ทิศทางลง จึงท าให้ความสนใจของผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอนลดลง 
 

ต่างๆ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม/งานสัมมนา
แต่ละครั้ง 

 เพิ่มจ านวนการจัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมการซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิต เป็นอย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อปี 

9.การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. พัฒนาโครงการต้นแบบและทดสอบระเบียบ
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นก่อนน าไปใช้
ขยายผล  
2. ขยายผลโครงการต้นแบบและส่งเสริมให้ภาค
ส่วนต่างๆ ด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.1ขาดข้อมูลเฉพาะของโครงการที่จะใช้อ้างอิงใน PDD และใช้
ค านวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
ต้นแบบ 
 
สาเหต ุ
ไม่สามารถหาข้อมูลเฉพาะของโครงการได้ 
 

ก.ย.57  ให้ที่ปรึกษาใช้ข้อมูลเฉพาะจากการศึกษา งานวิจัย หรือค่า
ของต่างประเทศแทนได้ 

สวป.  
บงกช/จักรพงษ์/ 

แอนนา 
ระยะเวลา 

ต.ค. 57 – ก.ย.58 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

10.การพัฒนาตลาดคาร์บอน 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อเสริมสร้างระบบการรับรองฉลากคาร์บอน

ของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการ

ด าเนินงานฉลากคาร์บอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย
ในตลาดโลก 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
10.1จ านวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 
และปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
สาเหต ุ
เนื่องจากจ านวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลาก
คาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ประเด็นเป็นส่วนที่ อบก.ไม่สามารถควบคุมได้ 
เพราะมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

 การสมัครขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการ 
และเงินทุนของผู้ประกอบการ 

 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นฉลากใหม่ที่
เร่ิมเปิดตัวในช่วงกลางปีงบประมาณ 57 จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการระยะหนึ่ง 

 สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในสหภาพยุโรปและ
อเมริกา ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทย ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อการสมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนด้วย 

 ปัญหาขัดแย้งในภาคการเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดการถดถอยของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงส่งผลต่อการสมัครขอ
ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เนื่องจากผู้ประกอบการไทย
ต้องพยายามลดต้นทุนการผลิต 

 กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูง หรือมี
ประสิทธิภาพสูง  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะลดลงน้อย
มากหรือไม่มีการลดลง จึงไม่มีค่าการลดลง ส าหรับ
น ามาใช้นับรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
(เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์)   

ก.ย.57 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากใหม่ (ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์) 
ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ และเห็นประโยชน์ของฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
มีการใช้พลังงานสูง และมีหน่วยการผลิตในแต่ละปีจ านวนมาก 
พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 
เพื่อลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงให้ได้ จากนั้นจึงสมัครมาขอขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์  จะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการบรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ภคมน  สุภาพพันธ์ 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 

11.การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
11.1จ านวนองค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ก.ย.57  ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ผ่านเครือข่าย
ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

องค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
2. จัดให้มีการทวนสอบและสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับองค์กรของประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ก าหนดเป้าหมายและหาแนวทางลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม 

สาเหต ุ
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่ทั่วถึง 
 องค์กรเป้าหมายไม่ทราบข้อมูล 
 องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วมโครงการ 
 องค์กรน าร่องมีการถอนตัวหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความพร้อม จากหลาย
ช่องทาง ให้ได้จ านวนมากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ
ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
11.2ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษาด้านการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีจ านวนและขีดความสามารถไม่
เพียงพอ 
สาเหต ุ
 ไม่มีการกลั่นกรองและคัดเลือกที่ปรึกษา 
 ไม่มีการทาบทามที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรม

องค์กรน าร่อง 

  คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และความสามารถใน
การรับเป็นที่ปรึกษาผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง 

 คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมกับประเภทกิจกรรมขององค์กร 

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของที่ปรึกษาและโรงงานน า
ร่องโดยใช้การฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุม
ก ากับโครงการ 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
11.3องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายและกรอบ
เวลาของโครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานไม่

เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งจากตัวที่ปรึกษา

เองและองค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 
 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับขีด

ความสามารถขอองค์กร 

ก.ย. 57  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 มีการประเมินความพร้อมและคัดเลือกที่ปรึกษาและองค์กร

น าร่องที่เข้าร่วม 
 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของ

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถ
ขององค์กร 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
11.4ด าเนินการทวนสอบ ประเมินประสิทธิผลของแนวทางการ

ก.ย.57  จัดให้มีกระบวนการส่ือสาร กลไกสนับสนุนและรูปแบบบการ
จัดเก็บข้อมูล จัดการคุณภาพข้อมูล และการรายงานผลที่

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

บริหารจัดการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุผล/ไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
ขาดรูปแบบและกระบวนการเสนอรายงานและประสานงาน
สื่อสารเพื่อรับการทวนสอบที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน 

เช่ือมโยงถึงหลักฐานเชิงประจักที่สะดวกต่อการด าเนิน
กิจกรรมทวนสอบ 

กันยายน 2558) 

12. การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่
การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ 4 
 
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจ

หลักการ สามารถค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรของตน และน าไปขยายผลร่วมกับชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่
ใกล้เคียง 

2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นกลไกพื้นฐานในการก าหนด
บทบาทและกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

4. เพื่อจัดให้มีการทวนสอบผลการค านวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานสากล
อันเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในผลของการ
ค านวณ 

5. พัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้และระบบ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
12.1องค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้จ านวนตาม
เป้าหมาย 
สาเหต ุ
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่ทั่วถึง 
 องค์กรเป้าหมายไม่ทราบข้อมูล 
 องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วมโครงการ 
 องค์กรน าร่องมีการถอนตัวหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

ก.ย.57  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ผ่าน
เครือข่ายต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความพร้อม จากหลาย
ช่องทาง ให้ได้จ านวนมากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ
ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 12.2ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษาด้านการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีจ านวนและขีดความสามารถไม่
เพียงพอ 
สาเหต ุ
 ไม่มีการกลั่นกรองและคัดเลือกที่ปรึกษา 
 ไม่มีการทาบทามที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรม

องค์กรน าร่อง 

ก.ย.57  คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และความสามารถใน
การรับเป็นที่ปรึกษาผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง 

 คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมกับประเภทกิจกรรมขององค์กร 

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของที่ปรึกษและโรงงานน า
ร่องโดยใช้การฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุมม
ก ากับโครงการ 

 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
12.3องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายและกรอบ
เวลาของโครงการ 
สาเหต ุ

ก.ย.57  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 จัดให้มีการประเมินความพร้อมและคัดเลือกที่ปรึกษาและ

องค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 
 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของ

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับขีด

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

เครือข่าย ที่มีองค์กรรับผิดชอบดูแลเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 

 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานไม่
เหมาะสม 

 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งจากตัวที่ปรึกษา
เองและองค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับขีด
ความสามารถขององค์กร 

ความสามารถขององค์กร 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
12.4องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายและกรอบ
เวลาของโครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานไม่

เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งจากตัวที่ปรึกษา

เองและองค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 
 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับขีด

ความสามารถขอองค์กร 

ก.ย.57  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 จัดให้มีการประเมินความพร้อมและคัดเลือกที่ปรึกษาและ

องค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 
 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของ

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับขีด
ความสามารถขององค์กร 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
12.5ด าเนินการทวนสอบ ประเมินประสิทธิผลของแนวทางการ
บริหารจัดการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุผล/ไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
 ขาดรูปแบบและกระบวนการเสนอรายงานและ

ประสานงานสื่อสารเพื่อรับการทวนสอบที่เข้าใจง่ายและ
เป็นมาตรฐาน 

 
 
 

ก.ย.57  จัดให้มีกระบวนการส่ือสาร กลไกสนับสนุนและรูปแบบบการ
จัดเก็บข้อมูล จัดการคุณภาพข้อมูล และการรายงานผลที่
เช่ือมโยงถึงหลักฐานเชิงประจักที่สะดวกต่อการด าเนิน
กิจกรรมทวนสอบ 

ปฐม ชัยพฤกษทล 
(ตุลาคม 2557– 
กันยายน 2558) 



15 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

13.ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
International Technical and training 
Center)   
วัตถุประสงค์การควบคุมของโครงการ  
 เพื่อให้ศูนย์ CITC พัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
ศักยภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
13.1จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผน 
 
สาเหต ุ
กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบก าหนดการและข้อมูลการฝึกอบรม
เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อย  
 

ก.ย. 57    เผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การ
เผยแพร่ข้อมูลการอบรมของโครงการ CITC ทาง website  
องค์การ 

 จัดท าแผนการอบรมหรือคู่มือหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรม
และส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 2-
3 อาทิตย์ 

สพค./จักกนิตต์/
นารีรัตน์/อาภา

พัชร  
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58 

งานสนับสนุน (อ านวยการ) 
1. การบริหารงานงบประมาณ : การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
  
เพื่อให้การรายงานผลการการใช้เงินแผลผลงาน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.การรายงานผลการใช้เงินและผลงานของโครงการในส่วนของ
งบการด าเนินงานเองมีข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
- บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการการรายงานผลไม่ตรงกับความ
ต้องการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- การจัดส่งข้อมูล ระหว่าง งานงบประมาณ และส านัก/ศูนย์ มี
ความล่าช้า 

ก.ย.57  ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการรายงานผลให้
ส านัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผล 

 ติดตาม เร่งรัดส านัก/ศูนย์ รายงานผลก่อนการประชุม 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

สอก. 
ศิวาณี 

ระยะเวลา 
ต.ค.57-ก.ย.58 

2.งานจัดส่งข้อมูลเงินเดือนบุคลากรให้ธนาคาร 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
เพื่อให้มีจัดส่งข้อมูลเงินเดือนบุคลากรได้ตามเวลาที่
ก าหนด 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
2.อาจไม่สามารถส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่ธนาคารได้
ตามเวลาที่ก าหนด  
 
สาเหต ุ
โมเดมเกิดความเสียหาย 

ก.ย.57  จัดท าข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
22 ของทุกเดือน 

 ปรับวิธีการส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่ธนาคารโดย
ไม่ผ่านโมเดม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น การจัดส่ง
ข้อมูลเงินเดือนบุคลากรผ่านระบบอินเทอร์เนต 

  จัดซื้อโมเดมส ารอง 

ฝ่ายบุคคล/ 
ณัฐพจน์ 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57-ก.ย.58 

3. งานตรวจสอบภายใน 
: การตรวจสอบงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะเข้าประชุม คณะอนุกรรมการ

ก.ย.57  ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการก่อน 2 อาทิตย์ โดย
การแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุม 

ตสน./สุภาภัค 
ระยะเวลา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

 
การปรับปรุงการควบคุม (4) 

 

ก าหนดแล้วเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 
 

ปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
1. เพื่อตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ตรวจสอบที่ก าหนดไว ้
2. เพื่อส่งเอกสารรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯพิจารณาได้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห ์

ตรวจสอบฯ จากส านัก/ศูนย์ช้ากว่า 1 สัปดาห ์
 
สาเหต ุ 
- ส านัก/ศูนย์ จัดส่งเอกสารรายงานให้ ตสน. ล่าช้า ท าให้ส่งให้ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาไม่ได้ก่อน 1 สัปดาห ์
 

 2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับเอกสารรายงาน ส าหรับ
น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯและ
ก าหนดจะส่งเอกสารรายงานให้ตามก าหนดเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

 
 
 
 
ผู้รายงาน                    

                                                                                                                      (นางประเสริฐสุข    จามรมาน)  
                                                                                                 ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   

                         วันท่ี             
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ระบบบริหารความเสี่ยง อบก.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯเห็นชอบแบบ ปอ. 3 แล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
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การจัดวางระบบและแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

หลักการ 
         อบก. มีการด าเนินงานการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน   เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการ
จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550   และเป็นไปตามแนวการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่ อบก.  ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ด าเนินงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม  ปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน   ของ ส านัก / ศูนย์  และในภาพรวมของ อบก.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามเกณฑ์ที่ ส.ต.ง. ก าหนด และตามเกณฑ์การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
และเพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ  และการด าเนินงานกิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญ  
(งานอ านวยการ)   
 
ขั้นตอนการด าเนินการ   
    อบก.  ก าหนดใช้งานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ ที่มีความส าคัญสอดคล้อง (Consistency) กับนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานสนับสนุนภายในองค์การ (งานอ านวยการ) เพ่ือให้หน่วยงานภายในสามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของ อบก.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  น ามาจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558   ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรมของ อบก. ที่น ามาบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รายการ หน่วยงาน/บุคคล 

ที่รับผิดชอบ 

งานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ อบก. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 - พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง  เครื่องมือกลไก ส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สวป. - บงกช/รองเพชร/ทิพวรรณ 
2. โครงการติดตามประเมินผลโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สวป. - บงกช/ศิริพร 
3. โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ (Incentives) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ระยะที่ 2) สนย. -ณัฐริกา/ธวัชชัย 
4. โครงการศึกษากฏหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สนย.-ณัฐริกา/ศิลป์สม 
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กพบ./กรวิภา 

6. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กพบ./กรวิภา 
7. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ และติดตามการประเมินผลและการด าเนินงานตามมาตรา 39 สนย.-ณัฐริกา/บุษบงกช 
กลยุทธ์ 1.2  วิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 - พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูล 
8. โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ ศขก. เจษฎา/ วรารัตน ์
9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก           ศขก.เจษฎา/ วิษณ ุ
10. โครงการจัดท าแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและนโยบายภาครัฐ ศขก.เจษฎา + สวป. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Enabling environment) 
กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและผลักดันและร่วมมือกับภาครัฐ ออกนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
กิจกรรมที่ 3 – พัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก : โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย (Flagship Project) 
  11.  โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ สพธ. สุมน/อโณทัย 
  12. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต สพธ.-สุมน/อโณทัย 
  13. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ และการก าหนดมูลค่าคาร์บอนเพื่อน าสู่มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก สพธ.- สุมน 
  14. โครงการน าร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย และการศึกษาผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สพธ.- สุมน 
  15. โครงการขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สวป.- บงกช/จักรพงษ ์
  16. โครงการพัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน สพธ.-สุมน/ภคมน 
  17. โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4 สพธ.-สุมน/ปฐม 
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รายการ หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

  18.  โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่4 สพธ.-สุมน/ปฐม 
กลยุทธ์ 2.2 แสวงหาความร่วมมือจากภาคี (partnership) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและเป็นผู้น าในภูมิภาคในการเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 
กิจกรรมที่ 4 – ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) สพค.-จักกนิตต/์นารีรัตน ์
20. โครงการส่งเสริมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคมคาร์บอนต่ า สพค.-จักกนิตต/์ณัฐธีรา 
กิจกรรมที่ 5 – การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
21. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Flagship Project) สพค.-จักกนิตต/์นัทธ์ชนัน 
ความเสี่ยงงานสนับสนุน (อ านวยการ) 
1. การบริหารงานงบประมาณ สอก. ฐิตยา/ศิวาณ ี
2. การบริหารงานพัสดุ สอก. ฐิตยา/วัลย์ลดา/ฐนิชา 
3. การบริหารงานบัญชี สอก. ฐิตยา/เอมอร/วร ี
4.การบริหารงานการเงิน สอก. ฐิตยา/จีรพา/จิรเดช 
5. การบริหารงานบุคคล สอก. ฐิตยา/ณัฐพจน ์
6. งานตรวจสอบภายใน สุภาภัค 
 

2. ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO  (Committee  of  Sponsoring  Organization  of  the  Tread  way  
Commission)  ดังนี้ 
                                1)   การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง  (Objective  setting) 
                                2)  การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ  (Event  Identification) 
                                     ในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยง  อบก.  จากปัจจัยเสี่ยง 5  ด้าน  ประกอบด้วยรหัสและรายละเอียดประเภทความเสี่ยง ดังนี ้
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1. การระบุประเภทความเสี่ยงต่าง ๆ  (Event  Identification)  
 

S  ปัจจัยเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk )  
S + G1 
 

เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่
การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

O ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)   
O +G2 

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความ
เพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

F ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)   เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณปละการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ
องค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

C ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 (Compliance Risk)  C+G8 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความมาทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆรวมถึงการ
ท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

G ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
( Good Governance Risk) 
 

ปัจจัยเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance) ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 9 องค์ประกอบ ดังนี้     
G1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness ) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
G2  หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  ให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
G3 หลักการตอบสนอง ( Responsiveness ) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
G4  หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
G5 หลักความโปร่งใส ( Transparency ) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
G6 หลักการมีส่วนร่วม ( Participation ) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
G7  หลักการกระจายอ านาจ ( Decentralization ) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
G8  หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
G9  หลักความเสมอภาค ( Equity ) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
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2. การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment) 
                การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)   อบก.  ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง = ความรุนแรงของผลกระทบ  (xi)  และโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย  (yi) โดยจะพิจารณาการคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน  10  ขึ้นไป  (ความเสี่ยงสูง – สูงมาก)   น ามาบริหารความเสี่ยง  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า  
10  (ความเสี่ยงระดับปานกลาง  * น้อยมาก)  ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้  โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยงของ อบก. 

(คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ในวันท่ี 11 มิ.ย. 57 วาระที่ 3.2.3 ) 
ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณา 1=น้อยมาก 2 =น้อย 3 = ปานกลาง 4= สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Xi) 
X1ความล่าช้าท่ีเกิดขึ้น/การด าเนินงานล่าช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

น้อยกว่า 1 เดือน 1 – 2 เดือน 3 – 6 เดือน 7-12 เดือน มากกว่า 1 ปีขึ้นไป 

X2 ความสูญเสียเป็น % ของเป้าหมายท่ีตั้งไว้ น้อยกว่า 1 % 1 – 5 % 5 – 10 % 11-15 % มากกว่า 15 ขึ้นไป 
X3 ความเสียหายด้านชื่อเสียง ไม่มีการเผยแพร่ข่าว มีข่าวลือภายในองค์กร มีข่าวลือออกไปสู่นอกองค์กร มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ มีการเผยแพร่ข่าวท้ังสื่อภายใน 

และต่างประเทศ 
X4 มูลค่าความเสียหายด้านการเงิน < 1,000,000 บาท 1,000,001 – 3,000,000 บาท 3,000,001 – 5,000,000 บาท 5,000,001 – 7,000,000 บาท ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป 
Xอื่นๆ=X5 การด าเนินงานล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 
      (งานบุคคล)* 

ส่งข้อมูลก่อนวันท่ี 22 
ของเดือน  

ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 22  
ของเดือน 

ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 23  
ของเดือน 

ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 24  
ของเดือน 

ส่งข้อมูลเกินวันท่ี 24  
ของเดือน  

Xอื่นๆ= X6 ความล่าช้าท่ีเกิดขึ้น/การด าเนินงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด (งานตรวจสอบภายใน)** 

น้อยกว่า 2 วัน 2- 3 วัน 4 – 5 วัน 6-7 วัน มากกว่า 7 วันขึ้นไป 

Xอื่นๆ.......      
หมายเหตุ ถ้าท่านไม่ใช่ X1-X4 ให้ท่านตั้ง X ใหม่โดยระบุชื่อและเกณฑ์ทั้ง 5 ระดับ 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Yi) 
Y1 ความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย  1  ครั้ง/ปี 2  ครั้ง/ปี 3  ครั้ง/ปี 4  ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี 
Y2 % ท่ีจะเกิดความเสียหาย 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % ขึ้นไป 
Y อื่นๆ...........      
หมายเหตุ ถ้าท่านไม่ใช่ Y1-Y2 ให้ท่านตั้ง Y ใหม่โดยระบุชื่อและเกณฑ์ทั้ง 5 ระดับ 
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3. การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Profile) 
อบก.  ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิด / ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบ  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วได้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ  อบก.  ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด  (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย)  ซึ่งจัดแบ่งเป็น  5  ระดับ  
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk  Profile)  โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง  ดังนี ้
 

  (1) ระดับความเสี่ยงน้อยมาก  -  คะแนนระดับความเสี่ยง   <  หรือ = 2  คะแนน  หมายถึง  ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง    ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม 
  (2) ระดับความเสี่ยงน้อย       -  คะแนนระดับความเสี่ยง   3 – 4  คะแนน          หมายถึง  ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม 
  (3) ระดับความเสี่ยงปานกลาง -  คะแนนระดับความเสี่ยง   5 – 9  คะแนน          หมายถึง  ระดับที่ยอมรับได้  แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได ้
  (4) ระดับความเสี่ยงสูง         -  คะแนนระดับความเสี่ยง   10 – 16  คะแนน       หมายถึง  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
  (5) ระดับความเสี่ยงสูงมาก    -  คะแนนระดับความเสี่ยง   17 – 25  คะแนน       หมายถึง  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  
 
                                                                         แผนภูมิความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       

 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 
10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามาบริหารความเสี่ยงและการ
รายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 
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4. การก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
(Risk  Response)  พิจารณา  4  ทางเลือกหลัก  คือ 

 
1.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk  Avoidance)   - เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจ

ยอมรับความเสี่ยงได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป 

2. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)    
 
 

- เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบัน อยู่ภายในระดับที่ต้องการ                                                                                 
และยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลด  
โอกาส  หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก 

3. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)    -  เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่  
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการ
ท างานให้กับพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)    -  เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย/ ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกันหรือ
การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น 

 
วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้นๆ  เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุม

อย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว  เป็นต้น 
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ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงงานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ อบก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5    
B9.5 

  

4   
A8.6,A13.1 

A14.1 

 
B7.1,B8.5, 
B9.1,B21.1 

  
B10.2,B11.1 

B12.1 

3  T3.1,T3.2 
T4.1,T7.1 

 
A9.3,A19.1 

T21.1 

B3.1,B3.2, 
B4.1,B15.2 

B16.1,B17.1 
B17.2,B18.1 

B18.2 

2 T9.1,T9.5 A1.1,A9.2,A20.1 
T8.5,T10.2,T11.1 
T16.1,T17.2,T17.4 
T18.2,T18.4,T15.2 

A2.1,A10.1 
A15.1 

 B17.3,B17.4 
B18.3,B18.4 

B18.5 

1  A5.1 
T12.1,T17.1,T17.3 
T18.1,T18.3,T18.5 

A6.1,A8.1, 
A8.2,A8.3, 
A8.4,A9.4 

  

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       

 



26 
 

ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงงานสนับสนุน (อ านวยการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5      

4    
B1 

 

B6.2 

 

3  
A3 

   
B5 

 

2 A2, A4 

T1 
 

A6.1 
T6.2 

 

   

1   
T5 

   

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       

 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 
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แบบฟอร์มที่ 1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 หมายเหตุ   อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงตั้งแต่คะแนน 10 ข้ึนไป (ความเสี่ยงสูง-สูงมาก) น ามาบริหารความเสี่ยง  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10   
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

 
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

งานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ อบก. 
1.โครงการพัฒนา ปรับปรุง  เครื่องมือ
กลไก ส าหรับโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามฐานของ
ประเทศไทย (T-VER) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. พัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือน

กระจก จ านวน 4 ระเบียบวิธีการและ
จัดท าค่า Coefficient/Factor ที่ใช้ใน
การค านวณ 
2. พัฒนาเว็ปไซต์ส าหรับ

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์
ความรู้ในการพัฒนาโครงการ T-VER 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.1 ระเบียบฯ ไม่ตรงกับความต้องการของ
ผู้พัฒนาโครงการ 
สาเหต ุ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ
ระเบียบวิธีการ หรือค่า Coefficient/Factor ที่
ใช้ในการค านวณที่ อบก. เสนอ 
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X1xY1  (2x2= 4) 

ยกเลิก - - - สวป.  
บงกช/ รองเพชร/ทิพวรรณ 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง (Focus group) และน ามาใช้
ในการปรับแก้ไขระเบียบวิธีการหรือค่า 
Coefficient/Factor ตามความเห็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ยอมรับ 

ควบคุม  - 

ถ่ายโอน - - 

2.โครงการติดตามประเมินผลโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 2.พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ติดตาม
ประเมินผลโครงการให้ อบก.  
3.โครง การ ปรับปรุงระบบบริหาร

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
2.1 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 สาเหต ุ
เนื่องจากระหว่างปีผู้ประกอบการอาจมีการ
ยกเลิกการด าเนินโครงการ CDM ที่ได้รับการ
รับรองแล้ว เนื่องจากกลไกตลาดคาร์บอนภาค
บังคับมีการชะลอตัว จากความยังไม่ชัดเจนของ

ยกเลิก - - - สวป.  
บงกช/ ศิริพร/ จักรพงษ ์

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 - ก.ย.58 

ยอมรับ ตัดโครงการ CDM ที่แจ้งยกเลิกโครงการออก
จากแผนงานการติดตามประเมินผลโครงการ 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

จัดการคุณภาพส าหรับกระบวนการ
ติดตามประเมินผลโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อตกลงพิธีสารเกียวโตต่อเนื่อง  
ประเภทความเสี่ยง 
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2xY1  (3x2= 6) 

3.โครงการพัฒนาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจ (Incentives) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (ระยะที่ 2) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
ก าหนดแนวทางในการผลักดันมาตรการ
สร้างแรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นที่การแสวงหา
มาตรการสนับสนุนภายในประเทศ 
(Domestic support) ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.1 โครงการอาจจะเร่ิมด าเนินการได้ช้ากว่า
แผนงานตามปีงบประมาณ 58 
สาเหต ุ
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานระยะที่ 2  ที่
ด าเนินการต่อเนื่องจากในปีงบ 57 และต้องรอผล
การศึกษาจากการด าเนินงานในระยะแรก ซ่ึงอาจ
ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ในปีงบ 58 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 (4x3= 12) 

ยกเลิก 
 

- - X1 * Y1  
2 * 3  = 6 

 

สนย. ธวัชชัย/บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 ยอมรับ - - 

ควบคุม ศึกษาเตรียมการการด าเนินงานระยะที่ 2 
ควบคู่ไปกับการด าเนินงานในระยะที่ 1 พร้อม
ทั้งปรับแผนงานงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานระยะที่ 2  

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.2 การประสานความร่วมมือในการด าเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีมีความซับซ้อน
และยุ่งยากในการส่ือสารข้อมูล 
สาเหต ุ
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งใน
ระดับนโยบาย กระทรวงต่างๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอาจยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ยกเลิก 
 

- - X1 x Y1  
2 x 3  = 6 

 

สนย. ธวัชชัย/บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ม.ค.58 - มี.ค.58 ยอมรับ 
 

- - 

ควบคุม จัดประชุม focus group เพื่อให้ความรู้ และ
ท าความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควบคุม  

ถ่ายโอน - - 



29 
 

 
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศ
ไทย 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 x Y1 (4 x 3 =12) 

4.โครงการศึกษากฎหมาย  กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดท า
ข้อมูลและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก และกฏหมายหรือกฏระเบียบที่
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
4.1 การหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อ
ด าเนินโครงการ อาจมีความล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 
สาเหต ุ
เป็นการศึกษาเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงท า
ให้มีผู้ช านาญเฉพาะด้านน้อยมาก และโครงการมี
ความยุ่งยากซับซ้อนซ่ึงต้องอาศัยการด าเนินงาน
แบบสหวิทยาการ 
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 (4 x 3= 12) 

ยกเลิก - - X1 x Y1  
2 x 3  = 6 

 

สนย. ศิลป์สม 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 
ยอมรับ - - 

ควบคุม จัดประชุมเพื่ออธิบายขอบเขตการด าเนินงาน
แก่ที่ปรึกษาเพื่อท าความเข้าใจในงานที่จะจ้าง
ให้ชัดเจนตั้งแต่ในระยะเร่ิมโครงการ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

5.โครงการส ารวจความพึงพอใจ และ
ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
5.1 ที่ปรึกษาไม่สามารถเก็บผลการส ารวจ จาก
กลุ่มเป้าหมาย ได้ครบ ตามจ านวนที่ระบุใน TOR 
ท าให้ ต้องหากลุ่มเป้าหมายใหม่ทดแทน อาจ
ส่งผลให้การมอบงานของที่ปรึกษาล่าช้า 
สาเหต ุ
งานบริการบางส่วนมีการจัดกิจกรรมการ

ยกเลิก - - - กรวิภา  อมรประภาธีรกุล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 ยอมรับ  ติดต่อประสานงานกับส านัก /ศูนย์ เพื่อจัด 

ท าแผนการส ารวจและเก็บรวบรวมโดยระบุช่วง
ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งให้ที่ปรึกษาใช้ในการ
ส ารวจ 
 หากมีการจัดกิจกรรมให้ส านัก/ศูนย์แจ้งที่

ยอมรับ 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
    เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  
และสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทหน้าที่
ขององค์การ 

 

ด าเนินงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และ 
ฐานข้อมูลที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการเก็บ
แบบส ารวจเปลี่ยนแปลงไม่สามารถติดต่อเพื่อเก็บ
ข้อมูลได ้ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายอาจไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2  
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1* Y1  = (2*1 = 2) 

ปรึกษาเพื่อเข้าไปส ารวจฯทันที 
 เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษา
การจัดเก็บแบบส ารวจแต่ละงานบริการ เพื่อ
ทราบสถานภาพการด าเนินงานตามแผนทุก 1 
เดือน 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน -  

6.โครงการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 
2557 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
    เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานขององค์การ  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
6.1  รายงานประจ าปี 2558 จัดพิมพ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทันเวลาตามที่ก าหนด.  
(ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี) 
สาเหต ุ
     ไม่มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน  
ระยะเวลา และบุคคลที่รับผิดชอบเขียนรายงาน  
ที่ชัดเจน 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2  
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1  = (3*1 = 3) 

ยกเลิก 
 

- - - 
 

กรวิภา  อมรประภาธีรกุล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ - จัดท าแผน ก าหนดแผน ระยะเวลาโดยเร่ิม
ด าเนินการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 
1)  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ และบุคคลที่รับผิดชอบ
เขียนรายงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

7. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ และ
ติดตามการประเมินผลและการ
ด าเนินงานตามมาตรา 39 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
7.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ไม่ทันตามกรอบเวลา
เกณฑ์ตัวชี้วัด ของ กพร. 
สาเหต ุ

ยกเลิก   X1 * Y2  
2 * 3  = 6 

 

สนย. บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - มี.ค 58 ยอมรับ   
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาวะการปัจจุบัน 

เนื่องจากการทบทวนยุทธศาสตร์เกิดจากการ
ระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และ
น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อาจท าให้
กระบวนการเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถ
ทบทวนได้ทันภายใน สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ กพร. 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y2  (3x4=12) 

ควบคุม วางแผนการด าเนินงานการทบทวนยุทธศาสตร์
ที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยอาจจัดเป็นหนึ่งใน
วาระการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน   

8.โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงาน (Energy), ภาค
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ (IPPU), ภาคเกษตรกรรม ป่า
ไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) 
และภาคของเสีย (Waste) ของประเทศ
ไทยให้เป็นปัจจุบัน 
2. พัฒนาการจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกรายจังหวัด 
3. เพื่อพัฒนาการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยให้มี

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.1ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศให้เป็นปัจจุบันได้ 
สาเหต ุ
การเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ส าหรับการ
ค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่
ต่อเนื่องตามช่วงเวลาปกต ิ
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ยกเลิก 
 

- - - 
 

ศขก./วรารัตน์ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากทั้งหน่วยงาน
กลาง และหน่วยงานย่อย 
- ประสานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล และสอบถามถึงสาเหตุของการ
ล่าช้าหรือปัญหาดังกล่าว 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.2 บัญชีก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด/เทศบาลไม่
ถูกต้อง 
สาเหต ุ

ยกเลิก 
 

- - - 
 

ศขก./วรารัตน์ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ 
 

 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้กับค่ามาตรฐานทั่วไป 
หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีรูปแบบการ

ยอมรับ 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายส าหรับการจัดท า
ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน (Energy), ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
(IPPU), ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) และ
ภาคของเสีย (Waste) 
5. พัฒนาการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
และปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
6. สนับสนุนการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ใน
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
7. เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการด าเนินงานภายใต้แผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(NAMAs) 

ข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการค านวณบัญชีก๊าซเรือน
กระจกไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X2 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ด าเนินงานคล้ายคลึงกัน 
 ประสานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงาน

เจ้าของข้อมูลโดยตรง ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญ 
 

ควบคุม - 
 

- 

ถ่ายโอน  จ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญลงส ารวจ
ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการค านวณบัญชีก๊าซเรือน
กระจก 

- 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
8.3 บัญชีก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด/เทศบาลไม่
สมบูรณ์ 
สาเหต ุ
ขาดการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ส าหรับการ
ค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ยอมรับ 
 

ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประมาณการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ยอมรับ - ศขก./วาสินี/วรารัตน์/วรุณ/
ณัฐพล 

ต.ค. 57 – ก.ย.58 ควบคุม - 
 

- 

ถ่ายโอน จ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญลงส ารวจ
ข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้
ส าหรับการค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

- 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.4การบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
สาเหต ุ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ่มีจ านวนจ ากัดและมี

ยอมรับ 
 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่ ให้มี
ประสบการณ์อยู่ในระดับที่สามารถช่วยบริหาร
จัดการเครือข่ายฯ 

ยอมรับ - 
 

ศขก.วรารัตน์ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน  จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้า - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ 
น้อย 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1 (3 * 1 = 3) 

มาช่วยในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ 

ยกเลิก 
 

  - 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
8.5 ขาดประสบการณ์ของบุคลากรด้านการจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
1. บุคลากรขาดประสบการส าหรับการ

คาดการณ์ 
2. ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

เช่น GDP ความต้องการในการบริโภคของ
ประชากร ระบบต้นทุนในการลดก๊าซเรือน
กระจก 

ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 = ( 3 * 4= 12 )         

ยอมรับ 
 

 - X1 * Y1 
(2 * 2 = 4) 

 

ศขก./ วรารัตน ์
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม 1. เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษาและ
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ อบก. 

2. จัดตั้งทีมงานโดยให้มีนักเศรษฐศาสตร์เข้า
ร่วม 

 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก 

 
- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.6 การอัพเดตของตารางบัญชีสังคม (Social 
Accounting Matrix) และ ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต (Input – Output Table) ขาด
ความต่อเนื่อง 
สาเหต ุ

ยอมรับ 
 

ใช้ตารางบัญชีสังคม (Social Accounting 
Matrix) และ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input – Output Table) ปีล่าสุดที่เผยแพร่
จากส านักงานสถิติแห่งชาติหรือจากงานวิจัยที่มี
การตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

ยอมรับ - ศขก./ วรารัตน ์
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ส านักงานสถิติแห่งจะท าการอัพเดตทุก 5 ปีหรือ
อาจจะมากกว่า 5 ปี –ขึ้นอยู่กับสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1* Y1 = ( 2 * 4= 8 )         

ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก 

 
- - 

9.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
แม่ข่ายแผนที่แสดงข้อมูลการปล่อย การ
กักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยในระดับพื้นที่ (Area Base) 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย 
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกสาขาต่างๆ ให้อยู่ใน Pattern 
และระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 
4. เพื่อน าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
มาวิเคราะห์ และจัดท ารายงานให้อยู่ใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อนให้

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.1 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกบางกิจกรรมอาจจะส่ง
มอบไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
เนื่องจากเมื่อผลิตข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแล้วเสร็จ จะต้องผ่านการทวนสอบข้อมูล
ก่อนที่จะน าขึ้นสู่ระบบ IMS เพื่อแสดงผลและ
เผยแพร่ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ให้ปรับปรุงแก้ไข และ revised การค านวณใหม่ 
ฉะนั้นอาจจะท าให้ระยะเวลาการส่งมอบข้อมูล
บางกิจกรรมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประเภทความเสี่ยง  
O +G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2 x Y1 = 3 x 4 = 12 

ยอมรับ - - X2 x Y1 
(1 x 2)= 2 

ศขก./ วิษณ ุ
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - ให้ที่ปรึกษาจัดระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาทวนสอบข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรม 
อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ก่อนเร่ิมจัดท า
ข้อมูล และคร้ังที่ 2 หลังจากจัดท าข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับรู้ถึงวิธีการค านวณ ข้อมูลที่จะใช้ในแต่ละ
กิจกรรม เป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อลดข้อท้วงติงหรือ
ข้อแก้ไข ซ่ึงจะช่วยลดเวลาและจ านวนกิจกรรม
ที่จะต้อง revised การค านวณใหม ่

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในทุกมิติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ยอมรับ 
 

1.ก าหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจากกรอก
ข้อมูล 
2. ก าหนดให้มีกระบวนการ Cleansing Data 

ยอมรับ - 
 

ศขก./ วิษณ ุ
ต.ค. 57 – ก.ย.58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ง่ายต่อการจัดเก็บ 
6. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ท าการจัด
ระเบียบข้อมูล จัดท าหมวดหมู่ และ
ก าหนดค าส าคัญ 
 

สาเหต ุ
1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลมีไม่

ครบถ้วน หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่ผิดแปลก 
2. ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ

กรอกข้อมูลผิด 
ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 = ( 2 * 2 = 4 )       
   

ก่อนน าเข้าระบบ 
ควบคุม - 

 
- 

ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก - - 

9.3 เกิดความผิดพลาดในการออกแบบระบบ 
สาเหต ุ
1. เกิดจากการตีความข้อมูลที่ได้รับมาผิดพลาด 
2. ความเข้าใจข้อมูลของทีมงานไม่ตรงกัน 

 
ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 =  ( 3 * 3= 9 ) 
 

ยอมรับ 
 

- จัดให้มีการประชุม หรือชี้แจงตอบข้อซักถาม 
โดยบุคลากรที่มีความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ทีมงาน รวมไปถึง การจัดท าบันทึก ข้อซักถาม
และข้อชี้แจงของแต่ละค าถาม เพื่อเก็บไว้เป็น 
Information Base ที่ใช้เพื่อสร้างความรวดเร็ว
ในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเดิมๆ ขึ้นอีก 

ยอมรับ - ศขก./ วิษณ ุ
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 
ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก 

 
- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.4 ความล่าช้า/ความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูล
สารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
การเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศรายสาขาที่ด าเนินการโดย อบก. /การ

ยอมรับ 
 

ประสานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 
 

ยอมรับ - ศขก./เมธ์วด ี
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ต่อเนื่องตาม
ช่วงเวลาปกต ิ
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1  (3 * 1 = 3) 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.5 ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์/ไม่ถูกต้องของ
ข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลไม่มีการจัด
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
- ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกรอก
ข้อมูลผิดพลาด 
ประเภทความเสี่ยง  
O ปัจจัยเส่ียงด้านการด าเนินงาน O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1  (3 * 5 = 15) 

ยอมรับ 
 

- - 
X1 x Y1 
1 x 2 = 2 

ศขก./เมธ์วด ี
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม แต่งต้ังคณะท างานติดตามและตรวจสอบของ
ข้อมูลจากผอ.ส านัก/เจ้าหน้าที่แต่ละส านัก/

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 

10.โครงการจัดท าแนวทางการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการและนโยบาย
ภาครัฐ  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
10.1 มาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ ส าหรับน ามาใช้ในการคัดเลือกเพื่อ
จัดท าเป็นกรณีศึกษา 
สาเหต ุ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่

ยอมรับ  คัดเลือกมาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกที่มี
อยู่ เพื่อน ามาจัดท าเป็นกรณีศึกษา 

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการให้ความรู้ ท า
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการ และผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้ 

ยอมรับ - 
 

ศขก./เจษฎา สกุลค ู
ต.ค. 57 – ก.ย.58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมิน
ผลส าเร็จของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจก ที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงผล
ของการด าเนินงานและระดับ
ความส าเร็จที่มาตรการได้บรรล ุ

มีการด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก ในภาคการ
จัดการของเสีย 
ประเภทความเสี่ยง  
G6 ปัจจัยเส่ียงด้านธรรมาภิบาลหลักการมีส่วน
ร่วม ( Participation ) 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 x Y1  (3 x 2 = 6) 
 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
10.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านก๊าซเรือน
กระจกที่ได้รับการคัดเลือก และน ามาจัดท าเป็น
กรณีศึกษาไม่ถูกต้อง 
สาเหต ุ
การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความเข้าใจไม่ตรงกัน
ในเรื่องของข้อมูล ขาดการตรวจสอบที่มาของ
ข้อมูลก่อนน ามาใช้ หรือมีการปิดบังข้อมูล
บางส่วน 
ประเภทความเสี่ยง 
G5ปัจจัยเส่ียงด้านธรรมาภิบาลหลักความโปร่งใส 
( Transparency ) 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X2 x Y2  (5 x 4 = 20) 

ยอมรับ 
 

- -  (X2 x Y2) 
2 x 2 = 4 

 

ศขก./เจษฎา สกุลค ู
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลสอบถามถึงความผิดปกติของข้อมูลที่
เกิดขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูล และขอ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลที่หน่วยงาน
มีอยู่ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ควบคุม 

ถ่ายโอน  ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาช่วยทบทวน เก็บ
รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

- 

ยกเลิก - - 

11.โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชย
คาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
11.1  มีบุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์/การจัดงานอี
เว้นท์ ที่ได้รับการรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนน้อย ส่งผลให้ปริมาณการซ้ือขาย

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2=4 

สพธ./อโณทัย  สังข์ทอง 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) ควบคุม  จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้แก่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพื่อสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิต
จากโครงการ CDM และโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจใน
ประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุน
และขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจภายในประเทศ 

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนของบุคคล 
องค์กร สินค้าและบริการ และการ
จัดงานอีเว้นท์  ให้แก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  

คาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
สาเหต ุ
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคม
วงกว้างของประเทศไทย 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 , O+G2 , G3 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*4 = 20 
 
 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (แปล
เอกสาร, โบรชัวร,์ Roll Up และอื่นๆ) 

 ประสานงานและเชิญชวนเครือข่ายที่
รู้จักให้เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
(Direct Sale) 

 ด าเนินการจัดท าโครงการน าร่องขยาย
ผลการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดใน TOR 
ให้องค์น าร่องต้องมาขอการรับรองการใช้
เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับ
อบก. 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

12.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือ
ขายคาร์บอนเครดิต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซ้ือขาย

คาร์บอนเครดิตในตลาดทางการและ
ตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาส
ให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซ้ือ
คาร์บอนเครดิต 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
12.1  มีจ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต ในแต่ละคร้ังน้อยกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในผลรวม
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งปีที่อาจจะไม่บรรลุ
ตามตัวชี้วัดผลผลิตของอบก.ปี 58 
 
สาเหต ุ

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 = 2 

สพธ./อโณทัย  สังข์ทอง 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 

ควบคุม  เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม/งานสัมมนา 

 ประสานกับองค์กรภาคี เช่น การนิคม
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ 
หอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฯ ต่างๆ 
ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม/
งานสัมมนาแต่ละครั้ง 

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

2. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้พัฒนาโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดและ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท
อื่นๆ และให้เข้าใจกลไกของตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย
มากขึ้น 

3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดคาร์บอนที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์อุปสงค์/อุปทานเพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ รวมทั้งเป็น
เวทีรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ด้าน
การพัฒนาและด าเนินโครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
นโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อตลาดคาร์บอนใน
ประเทศไทย 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการและผู้ซื้อคาร์บอน
เครดิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดคาร์บอนในประเทศไทย  

- เนื่องจากสถานการณ์ตลาดคาร์บอนโลก มี
ความแนวโน้มไปในทิศทางลง จึงท าให้ความ
สนใจของผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมตลาดคาร์บอนลดลง 

 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 , O+G2 , G1 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1  5*4 = 20 

 เพิ่มจ านวนการจัดงานสัมมนาเพื่อ
ส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต เป็น
อย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อปี 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

13.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ 
และการก าหนดมูลค่าคาร์บอนเพื่อน าสู่
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
13.1 ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห ์
สาเหต ุ
การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบตลาด
คาร์บอนของแต่ละประเทศยังเป็นเรื่องใหม่ 

ยอมรับ ใชข้้อมูลจากเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ
ที่ อบก. เคยร่วมงาน นอกเหนือจาก
ประเทศเจ้าบ้าน เช่น Asian 
Development Bank (ADB), World 
Bank (WB), Institute for Global 

ยอมรับ - สพธ./สุมน  
ต.ค. 57 –ก.ย. 58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วัตถุประสงคข์องโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อศึกษาโครงสร้าง กฎการ

ด าเนินงาน และระบบการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ 
(Measurement, Reporting and 
Verification System: MRV) ของ
ตลาดคาร์บอนที่มีอยู่แล้วหรือที่ก าลัง
พัฒนาในประเทศสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. เพื่อศึกษาระบบการซ้ือขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

3. เพื่อจัดท าร่างข้อเสนอโครงสร้าง กฎ
การด าเนินงาน และระบบ MRV 
รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการ
ศึกษาวิจัยหรือการปรับปรุงอื่นๆ ที่
ประเทศไทยควรจะต้องด าเนินการ
ต่อไป ในการเชื่อมโยงกับตลาดของ
ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนและ/
หรือเอเชียแปซิฟิค ในอนาคต 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอซียน จึงมีความเป็นไปได้ที่
เอกสารต่างๆ ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ซ่ึงท าให้ยัง
ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะและไม่มีฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
ประเภทความเสี่ยง  
O +G2 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2 * Y2 = 2*4 = 8 

Environmental Strategies (IGES), 
Asia Pacific Carbon Marekt 
Roundtable (APCMR), GIZ เป็นต้น 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

14.โครงการน าร่องระบบการซ้ือขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย และศึกษา
ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อทดสอบระบบการซ้ือขาย

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
14.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย 
สาเหต ุ
- ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ประกอบการไทย 
- นโยบายจากภาครัฐในการที่จะท าให้ระบบนี้

เป็นระบบแบบภาคบังคับยังไม่ชัดเจน  

ยอมรับ จัดประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะเข้าร่วมโครงการ 
เช่น ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับองค์กรและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ให้เห็นถึงประโยชน์
ในการเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะเพื่อเป็นการ

ยอมรับ - สพธ./สุมน  
ต.ค. 57 –ก.ย. 58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของไทย (Thailand 
Voluntary Emission Trading 
Scheme: Thailand V-ETS) 

2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบและกฎการ
ด าเนินงานของระบบ Thailand V-
ETS ให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อจัดท าแนวทางการบริหารจัดการ
และข้อเสนอแนะส าหรับโครงสร้าง
เชิงสถาบันของระบบ Thailand V-
ETS 

ประเภทความเสี่ยง  
S +G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 

X1 x Y1 = 2 x 4 = 8 

เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ก่อนที่
จะเข้าสู่ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฉบับใหม่ของโลกในปี 2020 ซ่ึงมี
แนวโน้มสูงที่ไทยจะต้องมีเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

15.โครงการขยายผลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. พัฒนาโครงการต้นแบบและ
ทดสอบระเบียบวิธีการและเครื่องมือ
ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นก่อนน าไปใช้ขยาย
ผล  
2. ขยายผลโครงการต้นแบบและ
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ด าเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
15.1 ผู้พัฒนาโครงการต้นแบบขอถอนโครงการ 
สาเหต ุ
ผู้พัฒนาโครงการต้นแบบไม่มีความประสงค์
ด าเนินการโครงการต่อ 
ประเภทความเสี่ยง 
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2 x Y1  (3x2 =6) 

ยอมรับ ให้ผู้พัฒนาโครงการลงนามใน MoU เพื่อเป็น
หลักฐาน  

ยอมรับ - 
 
 

สวป.  
บงกช/จักรพงษ์/ แอนนา 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

 
 
 
 

 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
15.2 ขาดข้อมูลเฉพาะของโครงการที่จะใช้อ้างอิง
ใน PDD และใช้ค านวณปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของโครงการต้นแบบ 
สาเหต ุ

ยอมรับ - - X2 x Y1 
(2x2) = 4 

สวป.  
บงกช/จักรพงษ์/ แอนนา 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม ให้ที่ปรึกษาใช้ข้อมูลเฉพาะจากการศึกษา 
งานวิจัย หรือค่าของต่างประเทศแทนได ้

ควบคุม 
 

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ไม่สามารถหาข้อมูลเฉพาะของโครงการได้ 
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2 x Y1  (4x3 =12) 

ยกเลิก - - 

16. โครงการพัฒนาตลาดของฉลาก
คาร์บอน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อเสริมสร้างระบบการรับรอง

ฉลากคาร์บอนของไทยให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมี
การด าเนินงานฉลากคาร์บอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าไทยในตลาดโลก  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
16.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ 
สาเหต ุ
เนื่องจากจ านวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ประเด็นเป็น
ส่วนที่ อบก.ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะมีปัจจัย
หลายด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

 การสมัครขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับความสนใจ 
ความต้องการ และเงินทุนของ
ผู้ประกอบการ 

 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
เป็นฉลากใหม่ที่เร่ิมเปิดตัวในช่วงกลาง
ปีงบประมาณ 57 จึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการระยะหนึ่ง 

 สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในสหภาพ
ยุโรปและอเมริกา ส่งผลกระทบต่อสินค้า

ยอมรับ - - X2*Y2 
2*2=4 

สพธ./ภคมน  สุภาพพันธ์ 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 

ควบคุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากใหม่ (ฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบ และเห็นประโยชน์ของฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอนอื่นๆ 
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการใช้
พลังงานสูง และมีหน่วยการผลิตในแต่ละปี
จ านวนมาก พยายามปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อลดค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงให้ได้ จากนั้นจึงสมัครมา
ขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์  จะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุซ่ึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ส่งออกของไทย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ
สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนด้วย 

 ปัญหาขัดแย้งในภาคการเมืองไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการถดถอยของ
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงส่งผลต่อการสมัครขอขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไทยต้องพยายามลดต้นทุน
การผลิต 

 กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีการผลิต
สูง หรือมีประสิทธิภาพสูง  ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจะลดลงน้อยมากหรือไม่มีการ
ลดลง จึงไม่มีค่าการลดลง ส าหรับน ามาใช้
นับรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ (เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท)์  

ประเภทความเสี่ยง  
O+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y2 = 5*3 =15     

17.โครงการขยายผลการส่งเสริมการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อขยายผลการจัดท าคาร์บอน

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
17.1 จ านวนองค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
สาเหต ุ
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่

ทั่วถึง 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 =2      

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
รับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความ

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

2. จัดให้มีการทวนสอบและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับองค์กรของประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและ
หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร
ภาคอุตสาหกรรม 

 องค์กรเป้าหมายไม่ทราบข้อมูล 
 องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วม

โครงการ 
 องค์กรน าร่องมีการถอนตัวหลังจากเข้าร่วม

โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง 

S+G1 , O+G2 

.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*3 =15      
 

พร้อม จากหลายช่องทาง ให้ได้จ านวน
มากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ
ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
17.2 ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษาด้าน
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีจ านวน
และขีดความสามารถไม่เพียงพอ 
สาเหต ุ
 ไม่มีการกลั่นกรองและคัดเลือกที่ปรึกษา 
 ไม่มีการทาบทามที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงผ่าน

เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับประเภทของ

กิจกรรมองค์กรน าร่อง 

ประเภทความเสี่ยง  

S+G1 , O+G2 

คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2 =4 

 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถในการรับเป็นที่ปรึกษา
ผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง 

 คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับประเภท
กิจกรรมขององค์กร 

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของที่
ปรึกษาและโรงงานน าร่องโดยใช้การ
ฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุม
ก ากับโครงการ 
 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

X2*Y1 = 5*3 =15      ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
17.3 องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของ
โครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้ง

จากตัวที่ปรึกษาเองและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขอองค์กร 

ประเภทความเสี่ยง  
G3 

.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง  
X2*Y1 = 5*2 =10      

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 =2 

 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 มีการประเมินความพร้อมและคัดเลือกที่
ปรึกษาและองค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 

 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของ
องค์กร 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
17.4 ด าเนินการทวนสอบ ประเมินประสิทธิผล
ของแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุผล/ไม่เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2 =4 

 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม จัดให้มีกระบวนการส่ือสาร กลไกสนับสนุน
และรูปแบบบการจัดเก็บข้อมูล จัดการ
คุณภาพข้อมูล และการรายงานผลที่เชื่อมโยง
ถึงหลักฐานเชิงประจักที่สะดวกต่อการด าเนิน
กิจกรรมทวนสอบ 

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 ขาดรูปแบบและกระบวนการเสนอรายงาน
และประสานงานสื่อสารเพื่อรับการทวนสอบ
ที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน 

ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*2 =10      

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

18.โครงการขยายผลการส่งเสริมการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองลดคาร์บอน ปีที่ 4 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถค านวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน 
และน าไปขยายผลร่วมกับชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่
ใกล้เคียง 

2.เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.1 องค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้
จ านวนตามเป้าหมาย 
สาเหต ุ
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่

ทั่วถึง 
 องค์กรเป้าหมายไม่ทราบข้อมูล 
 องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วม

โครงการ 
 องค์กรน าร่องมีการถอนตัวหลังจากเข้าร่วม

โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง   

S+G1, O+G2 

.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 

X2*Y1 = 5*3 =15      

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1=2 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มี
การรับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความ
พร้อม จากหลายช่องทาง ให้ได้จ านวน
มากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ
ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ยอมรับ - - X2*Y1  สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

3.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นกลไก
พื้นฐานในการก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

4.เพื่อจัดให้มีการทวนสอบผลการ
ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานสากล
อันเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในผล
ของการค านวณ 

5.พัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้
และระบบเครือข่าย ที่มีองค์กร
รับผิดชอบดูแลเพื่อให้สามารถสนับสนุน
การขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างต่อเนื่อง 

18.2 ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษาด้าน
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีจ านวน
และขีดความสามารถไม่เพียงพอ 
สาเหต ุ
 ไม่มีการกลั่นกรองและคัดเลือกที่ปรึกษา 
 ไม่มีการทาบทามที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงผ่าน

เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับประเภท

ของกิจกรรมองค์กรน าร่อง 
 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*3 =15      

ควบคุม  คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถในการรับเป็นที่ปรึกษา
ผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง 

 คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับประเภท
กิจกรรมขององค์กร 

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของที่
ปรึกษและโรงงานน าร่องโดยใช้การ
ฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุม
ก ากับโครงการ 
 

ควบคุม 2*2 =4      ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ถ่ายโอน -  

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.3 องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของ
โครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้ง

จากตัวที่ปรึกษาเองและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 =2      

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 จัดให้ มีการประเมินความพร้อมและ
คัดเลือกที่ปรึกษาและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของ
องค์กร 

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขององค์กร 

ประเภทความเสี่ยง  
G3 
.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*2 =10      

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.4 องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของ
โครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้ง

จากตัวที่ปรึกษาเองและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขอองค์กร 

ประเภทความเสี่ยง 
G3 

คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง  
X2*Y1= 5*2 =10      
 
 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2=4 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 จัดให้ มีการประเมินความพร้อมและ
คัดเลือกที่ปรึกษาและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของ
องค์กร 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 



49 
 

 
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.5 ด าเนินการทวนสอบ ประเมินประสิทธิผล
ของแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุผล/ไม่เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
 ขาดรูปแบบและกระบวนการเสนอรายงาน

และประสานงานสื่อสารเพื่อรับการทวนสอบ
ที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน 

 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*2 =10       

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1=2 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม จัดให้มีกระบวนการส่ือสาร กลไกสนับสนุน
และรูปแบบบการจัดเก็บข้อมูล จัดการ
คุณภาพข้อมูล และการรายงานผลที่เชื่อมโยง
ถึงหลักฐานเชิงประจักที่สะดวกต่อการด าเนิน
กิจกรรมทวนสอบ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

19.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า
ของทุกภาคส่วน  (Low Carbon 
Society) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการ
รับรองระบบงาน  
(Accreditation)ผู้ตรวจประเมินความ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
19.1 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
หลักสูตรการอบรมมีเวลาต่อเนื่องหลายวัน ผู้ที่
เข้ารับการอบรม อาจไม่สามารถเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพได้ครบตามวันที่ก าหนด ท าให้ได้รับ
ความรู้ตามหลักสูตรไม่ครบถ้วน และอาจจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ 
 

ยอมรับ - จัดส่งก าหนดการส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม  

- จัดส่งจดหมายแจ้งความจ านงค์ไปยัง
หน่วยงานเพื่อระบุผู้เข้ารับการอบรม  

- มีการมอบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่เข้า
รับการอบรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
ให้สิทธิการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเมื่อ
ผ่านการอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น 

ยอมรับ - 
 

สพค./จักกนิตต์/นารีรัตน์/
อาภาพัชร  
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58  

ควบคุม -  - 

ถ่ายโอน -  - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ถูกต้องโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและ
ทวนสอบปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกทีเกิดขึ้นจริงจากโครงการ 
(Validation & Verification)  

ประเภทความเส่ียง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X3 x Y1  (3x3= 9) 

ยกเลิก - - 

1. 20. โครงการส่งเสริมการส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
เป็นการสังคมคาร์บอนต่ า 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
 เพื่อก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่าน
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคม
คาร์บอนต่ า ( Low Carbon Society)  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
20.1 การได้รับความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์หรือการท ากิจกรรมจาก
กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ 
สาเหตุความเสี่ยง 
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานยัง
มีน้อย จึงท าให้การประชาสัมพันธ์ท าได้ไม่
ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X3 x Y1 (2x2)= 4 

ยอมรับ - ประสานขอความร่วมมือ นัดหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในการ
ประชาสัมพันธ์หรือการท ากิจกรรมอย่าง
น้อย 2 สัปดาห ์

- ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

- เพิ่มช่องทางในการส่ือสารให้มากยิ่งขึ้น 

ยอมรับ - 
 

สพค./จักกนิตต์/ณัฐธีรา 
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58  

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

21.โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change International 
Technical and training Center)   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
 เพื่อให้ศูนย์ CITC พัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาศักยภาพได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
21.1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม
แผน 
 
สาเหต ุ
กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบก าหนดการและข้อมูลการ
ฝึกอบรมเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อย  
 
ประเภทความเสี่ยง  

ยอมรับ - - X3 x Y1 
 (3x3 =9) 

 

สพค./จักกนิตต์/นารีรัตน์/
อาภาพัชร  
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58  

ควบคุม - เผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า 1 
ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการ
อบรมของโครงการ CITC ทาง 
website  องค์การ 

- จัดท าแผนการอบรมหรือคู่มือหลักสูตร
เกี่ยวกับการอบรมและส่งให้กับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรม
อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์  

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

และกลุ่มประเทศอาเซียน  O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X3 x Y1 (3x4 =12) 

ถ่ายโอน - - 

   

งานสนับสนุน (อ านวยการ) 

1. การบริหารงานงบประมาณ : การ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้การรายงานผลการการใช้เงินแผล
ผลงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.การรายงานผลการใช้เงินและผลงานของ
โครงการในส่วนของงบการด าเนินงานเองมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วน และไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
- บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการการรายงานผลไม่
ตรงกับความต้องการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- การจัดส่งข้อมูล ระหว่าง งานงบประมาณ และ
ส านัก/ศูนย์ มีความล่าช้า 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 X Y1 (3X4= 12) 

ยกเลิก - - X1 X Y1 
 (1X2) = 2 

สอก. 
ศิวาณ ี

ระยะเวลา 
ต.ค.57-ก.ย.58 

ยอมรับ - - 

ควบคุม - ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการ
รายงานผลให้ส านัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การรายงานผล 
- ติดตาม เร่งรัดส านัก/ศูนย์ รายงานผลก่อน
การประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ควบคุม 

ถ่ายโอน -  - 

2.การบริหารงานพัสดุ :  
งานจ้างที่ปรึกษา  
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
 เพื่อให้การด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
เป็นไปตามระเบียบ  
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
2.การก ากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 
สาเหต ุ
- ที่ปรึกษาส่งงานล่าช้า และไม่ครบถ้วนตาม TOR 
- เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานล่าช้า 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 x Y1 (1X2= 2) 

ยกเลิก - - - สอก. วัลย์ลดา / 
 ฐนิชา 

เป็นระยะ 
 

ยอมรับ สรุปสถานะโครงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นระยะจัดส่ง
ให้ผู้บริหารเพื่อเร่งรัด/ก ากับงาน และจัดส่งให้
ส านัก/ศูนย์ เพื่อใช้ประกอบในการก ากับการ
จัดส่งงวดงาน 
- ประสานเป็นการภายใน 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

3. การบริหารงานบัญชี ความเสี่ยงที่มีอยู ่ ยกเลิก - - - สอก.(บัญชี)/ 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก้ไข 
การบันทึกบัญชีด้านการรับ- จ่ายเงินได้
อย่างถูกต้อง 

3.ข้อมูลที่บันทึกบัญชีด้านการรับ – จ่ายเงินลง
ระบบ ERP อาจมีความคลาดเคลื่อนบางรายการ 
สาเหต ุ
- การเลือกข้อมูลในการบันทึกบัญชีในระบบ ERP 
จากฝ่ายการเงิน และ ฝ่ายพัสดุยังมีความ
คลาดเคลื่อน 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 x Y2 (1x3=3) 

ยอมรับ -ฝ่ายบัญชีติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงิน
และฝ่ายพัสดุ ในการจัดส่งเอกสารรับเงิน 
จ่ายเงิน เอกสารกรรมการตรวจรับ และ
ทะเบียนครุภัณฑ์ ภายใน 3 วันท าการ นับจาก
วันสุดท้ายของสัปดาห ์

ยอมรับ เอมอร/ วร ี
ระยะเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

ควบคุม  - 

ถ่ายโอน -  - 

4. การบริหารงานการเงิน : การรับ-
จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบ และเวลาที่ก าหนด 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
4.เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายบางราย มีการคืน
เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด (15 วัน) 
สาเหต ุ
- เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่น าส่งคืนเงินยืม
ตามระเบียบฯ ภายใน 15 วัน 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง  
X1 X Y1 (1x2= 2) 

ยกเลิก - - - สอก. 
จีรพา / จิรเดช 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57-ก.ย.58 

ยอมรับ การเงิน สอก. ติดตามทวงถามก่อนครบ
ก าหนดการคืนเงินยืมล่วงหน้า 5 วัน และ
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ
หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะติดต่อประสานเพื่อ
เร่งรัดให้ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน -  - 

5. งานจัดส่งข้อมูลเงินเดือนบุคลากร
ให้ธนาคาร 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้มีจัดส่งข้อมูลเงินเดือนบุคลากรได้
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
5.ไม่สามารถส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่
ธนาคารได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 
สาเหต ุ
โมเดมเกิดความเสียหาย 
 

ยกเลิก - - X5 x Y1 
 ( 2x1=2 ) 

 

ฝ่ายบุคคล/ 
ณัฐพจน์ 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57-ก.ย.58 

ยอมรับ - - 

ควบคุม - จัดท าข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน 
- ปรับวิธีการส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่
ธนาคารโดยไม่ผ่านโมเดม เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว เช่น การจัดส่งข้อมูลเงินเดือน

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X5 x Y1 ( 4x3=12 ) * 
 

บุคลากรผ่านระบบอินเทอร์เนต 
- จัดซื้อโมเดมส ารอง 

ถ่ายโอน -  - 

6. งานตรวจสอบภายใน 
: การตรวจสอบงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 
 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
1. เพื่อตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม
แผนงานตรวจสอบที่ก าหนดไว ้
2. เพื่อส่งเอกสารรายงานให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯพิจารณา
ได้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห ์

6.1ตสน.ได้รับเอกสารจากส านัก/ศูนย์ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบล่าช้า
หรือไม่ครบถ้วน 

สาเหต ุ– หน่วยรับตรวจ จัดส่งเอกสารให้ ตสน. 
ล่าช้าและไม่ครบถ้วน 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1xY2 (2x2 =4) 

ยกเลิก - - - ตสน./สุภาภัค 
ระยะเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 
 

ยอมรับ 1. ติดต่อหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการก่อน
การตรวจ 1 อาทิตย์ โดยการแจ้งรายการที่
ต้องการตรวจสอบ 
2. ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานรับ
ตรวจหลังเข้าตรวจเพื่อให้ได้รับเอกสารและส่ง
มอบงานให้ตามก าหนดเวลา 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

6.2 ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะเข้าประชุม 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จากส านัก/ศูนย์ช้า
กว่า 1 สัปดาห ์
 
สาเหต ุ- ส านัก/ศูนย์ จัดส่งเอกสารรายงานให้ 
ตสน. ล่าช้า ท าให้ส่งให้ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ พิจารณาไม่ได้ก่อน 1 สัปดาห ์
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X6xY2 (4x4 =16)** 
 

ยกเลิก - - X6xY2  
(2x2 =4)** 

ตสน./สุภาภัค 
ระยะเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 ยอมรับ - - 

ควบคุม 1. ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการก่อน 2 
อาทิตย์ โดยการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุม 
2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับ
เอกสารรายงาน ส าหรับน าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯและก าหนดจะ
ส่งเอกสารรายงานให้ตามก าหนดเวลา 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 
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องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 9790 โทรสาร 0 2143 8400 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 
120 Building B, 9th Floor, The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road, Laksi, Bangkok 10210 Tel. 0 2141 9790 Fax. 0 2143 8400 

แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน รองผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรักษาการผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ   องคก์ารบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก(องคก์าร

มหาชน)ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ ..๓๐...เดือน .กันยายน ...พ.ศ.๒๕๕๖ ...... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ

ระมัดระวังอย่างรอบคอบ   ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบ

การควบคุมภายในมีความเพยีงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

 

    

           ลายมือชื่อ     

                                                                                    (นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ)์ 

ต าแหน่ง      ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 

วันท่ี              ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
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แบบ ปย. 1 – 2   

ส านัก/ศูนย์ 
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แบบ ปย. 1-2  
สนย. 
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แบบปย. 1 
ส านักยุทธศาสตร์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- วิเคราะห์สถานการณ์ จัดท า และทบทวน 

ยุทธศาสตร์ อบก. 
 

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอก  โดย
จัดท าฐานข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกให้ทันต่อ
สถานการณ์  เพ่ือปรับยุทธศาสตร์การท างาน ของ 
อบก. 

- จัดประชุมภายในส านักทุกเดือนหรือกรณีเร่งด่วน 
- จัดท ารายงานความคืบหน้าในแต่ละภารกิจเสนอ

คณะอนุกรรมก าร ถึงผลการด าเนินงานหรือ ภารกิจ
ของ อบก.  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
- การด าเนินการระบบการตรวจวัด การ

รายงาน และการทวนสอบ (MRV) เพ่ือรองรับ
การด าเนินงานลดก๊าชเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนในประเทศ  
(Domestically supported NAMAs) จาก
มาตรการด้านพลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์และอนุรักษ์พลังงาน 

 

- การพัฒนา (ร่าง) การด าเนินงานระบบ MRV ของ
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อบก. 
 คณะท างานและ อบก. ได้พัฒนา (ร่าง) การ

ด าเนินงาน MRV  
 คณะท างานและ อบก.  ได้หารือทางเทคนิค 

เกี่ยวกับ รายละเอียดต่างๆ ของ (ร่าง) การ
ด าเนินงานระบบ MRV 

 สนับสนุนให้พัฒนา (ร่าง) การด าเนินงาน MRV 
เพ่ือไปสู่การด าเนินงานต่อไป 

 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) การ
ด าเนินงาน MRV  

 
3. กิจกรรมการควบคุม 

- ให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ  และมีส่วน
ร่วมกระบวนการ จัดท า/ทบทวน/แผน/
นโยบาย/ study ของหน่วยงานต่างๆ  

  

- ให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านพลังงาน และงานต่างประเทศ นายเทียนฉาย 

อองกุลนะ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ นางสาวบุษบงกช ดี

วาจา เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ด้านกฏหมาย นางสาวศิลป์สม สังขพงษ์ เป็น

ผู้รับผิดชอบ 
- เจ้าหน้าที่แต่ละท่านสามารถปฏิบัตงานแทนกันได้ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ติดตาม วิเคราะห์ การเจรจาอนุสัญญา 

UNFCCC และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

- เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ี
 ประชุมหารือเตรียมการระหว่ากลุ่ม G77 

และจีน ระหว่างวันที่ 2-3 มิ.ย. 2557 
 ประชุม Subsidiary Body for Scientific 

and Technology Advice ครังที่ 40 
ระหว่างวันที่ 4-15 มิ.ย. 2557  

 การประชุม Subsidiary Body for 
Implementation ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 
4-15 มิ.ย. 2557 

 ประชุมคู่ขนานของคณะท างานเฉพาะกิจ Ad 
Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhance Action สมัยที่ 2-5 
ระหว่างวันที่ 4-15 มิ.ย. 2557 

- ประชุม “Informal Dialogue on the role of 
Carbon Markets in the 2015 Agreement” 
ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม 

- ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2557 ณ กรุง
บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
 ประชุมหารือเตรียมการระหว่างกลุ่ม G77 

และจีน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 
 ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ Durban 

Platform for Enhance Action ระหว่าง
วันที่ 20-25 ตุลาคม 2557 

- จัดท าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลกันภายในและภายนอก  
 

5. การติดตามประเมินผล 
- ยุทธศาสตร์ อบก. 
- การว่าจ้างที่ปรึกษา 
- ปรับแก้พระราชกฤษฏีกา 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 จัดท ารายงานและปรับปรุงข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ประชุมประจ าเดือนภายในส านัก 
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ผลการประเมินโดยรวม 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของส านักยุทธศาสตร์ด้าน สภาพแวดล้อมการควบคุม
เกี่ยวกับวิเคราะห์สถานการณ์ จัดท า และทบทวน ยุทธศาสตร์ อบก.  ศึกษาและรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกให้ทันต่อสถานการณ์  เพ่ือปรับยุทธศาสตร์การท างาน ของ อบก.  และเสนอคณะอนุกรรมก าร ด้านการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการด าเนินการระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) เพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานลดก๊าชเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  ของกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อบก . ด้านกิจกรรมการควบคุม  
ให้ข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ และมีส่วนร่วมกระบวนการ  จัดท า/ทบทวน/แผน/นโยบาย/  Study ของหน่วยงาน
ต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้าน และปฏิบัตงานแทนกันได้  ด้านสารสนเทศและการสื่อสารติดตาม 
วิเคราะห์ การเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม และจัดท าข้อมูลและ เผยแพร่
ภายในและภายนอก ด้าน การติดตามประเมินผล เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ อบก.  การว่าจ้างที่ปรึกษา  การปรับแก้พระรา
ชกฤษฏีกา จัดท ารายงานและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

                                            ช่ือผู้รายงาน  ………………………………………….. 
(นางสาวณัฐริกา วายุภาพ) 

            ต าแหน่ง     รักษาการผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

 วันที่        
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ส านักยุทธศาสตร์  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย
เหตุ 
(7) 

1. โครงการพัฒนาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจ ( Incentives) เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการก๊าชเรือนกระจกของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

- เพื่อให้ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
สามารถด าเนินงานได้ตรง
วัตถุประสงค์ และได้มาซึ่งข้อมูลที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

- เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลในการ
ประสานความร่วมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการมี
ความชัดเจนถูกต้อง 

- สืบค้นและจัดท า
ฐานข้อมูล รายชื่อที่
ปรึกษาจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ 

- เลือกที่ปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรง
ตามที่ TOR 
ก าหนด 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
- การหาที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ

ด าเนินโครงการ อาจมีความล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนด 

- ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจมีความซับซ้อนและ
ต้องมีความยุ่งยากในการสื่อสารข้อมูล 

 
สาเหตุ 

- เป็นการศึกษาเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย จึง
ท าให้มีผู้ช านาญเฉพาะด้านน้อยมาก  และ
โครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องมี
มุมมองในหลายมิติ 

- เนื่องจากมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลากหลายทั้ง
ระดับนโยบาย กระทรวงต่างๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าช
เรือนกระจกซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย 
 

 

- ผลการด าเนินงาน 
ได้ด าเนินการจัดประชุม
ร่วมกับที่ปรึกษาที่ยื่น
ข้อเสนอโครงการเพื่อ
อธิบายขอบเขตการ
ด าเนินการ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ประเด็นซักถามไปแล้ว 
เมื่อวันท่ี 8 ม.ค. 2557 
และได้ด าเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เมื่อ 3 มี.ค. 2557 

สนย.  
ธวัชชัย/ 
บุษบงกช 
ระยะเวลา 
ธ.ค.56 - 
ม.ค.57 

 

2. โครงการพัฒนาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจ ( Incentives) เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร

- สืบค้นและจัดท า
ฐานข้อมูล รายชื่อที่
ปรึกษาจากแหล่งต่างๆ 

- เลือกที่ปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรง
ตามที่ TOR 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
- การหาที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ

ด าเนินโครงการ อาจมีความล่าช้ากว่าแผนท่ี

ศึกษาเตรียมการการ
ด าเนินโครงการระยะที่ 2 
ควบคู่ไปกับการด าเนิน

สนย. ธวัชชัย/
บุษบงกช 
ระยะเวลา 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย
เหตุ 
(7) 

จัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
(ระยะที่ 2) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

- เพื่อ ก าหนดแนวทางในการผลักดัน
มาตรการสร้างแรงจูงใจ แรงจูงใจ โดย
มุ่งเน้นท่ีการแสวงหามาตรการ
สนับสนุนภายในประเทศ (Domestic 
support) ไปสู่การปฏิบัต ิ

- เพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบ ในการน า
มาตรการสร้างแรงจูงใจไปส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ  

เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ 

ก าหนด ก าหนด 
- ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจมีความซับซ้อนและ
ต้องมีความยุ่งยากในการสื่อสารข้อมูล 
สาเหตุ 

- เป็นการศึกษาเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย จึง
ท าให้มีผู้ช านาญเฉพาะด้านน้อยมาก  และ
โครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องมี
มุมมองในหลายมิติ 

- เนื่องจากมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลากหลายทั้ง
ระดับนโยบาย กระทรวงต่างๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าช
เรือนกระจกซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย 

 

โครงการระยะที่ 1 พร้อม
ทั้งปรับแผนงาน
งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนการด าเนิน
โครงการระยะที่ 2 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 

3. โครงการศึกษา กฏหมาย 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดท า
ข้อมูลและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก และกฏหมายหรือกฏระเบียบที่ท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

- สืบค้นและจัดท า
ฐานข้อมูล รายชื่อที่
ปรึกษาจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ 

- เลือกที่ปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรง
ตามที่ TOR 
ก าหนด 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

- การหาที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ
ด าเนินโครงการ อาจมีความล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนด 

สาเหตุ 

- เป็นการศึกษาเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย จึง
ท าให้มีผู้ช านาญเฉพาะด้านน้อยมาก  และ
โครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการ
ด าเนินงานแบบสหวิทยาการ 

จัดประชุมเพื่ออธิบาย
ขอบเขตการด าเนินงานแก่
ที่ปรึกษาเพื่อท าความ
เข้าใจในงานท่ีจะจ้างให้
ชัดเจนตั้งแต่ในระยะเริ่ม
โครงการ 

สนย. ศิลป์สม 
ระยะเวลา 

ม.ค.57 – ก.พ.57 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมาย
เหตุ 
(7) 

4. การศึกษากฏหมาย กฏระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการก๊าชเรือนกระจก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการ
สามารถด าเนินงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

 
 

- สืบค้นและจัดท า
ฐานข้อมูล รายชื่อที่
ปรึกษาจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ 

- เลือกที่ปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรง
ตามที่ TOR 
ก าหนด 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
- การหาที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ

ด าเนินโครงการ อาจมีความล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนด 

สาเหตุ 

- เป็นการศึกษาเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย จึง
ท าให้มีผู้ช านาญเฉพาะด้านน้อยมาก  และ
โครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการ
ด าเนินงานแบบสหวิทยาการ 

- จัดประชุมเพื่ออธิบาย
ขอบเขตการด าเนินงาน
แก่ท่ีปรึกษาเพื่อท า
ความเข้าใจในงานท่ีจะ
จ้างให้ชัดเจนตั้งแต่ใน
ระยะเริ่มโครงการ 

สนย. ศิลป์สม 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 

 

5. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ และ
ติดตามการประเมินผลและการ
ด าเนินงานตามมาตรา 39 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาวะการปัจจุบัน 

โครงการใหม ่ - ความเสี่ยงที่มีอยู ่
- ทบทวนยุทธศาสตร์ไม่ทันตามกรอบเวลาเกณฑ์

ตัวช้ีวัดของ กพร. 
สาเหตุ 

- เนื่องจากการทบทวนยุทธศาสตร์เกิดจากการ
ระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และ
น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อาจท าให้
กระบวนการเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถ
ทบทวนได้ทันภายในสิ้นเดือน สิงหาคม 2558  
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ กพร. 

- วางแผนการด าเนินงาน
การทบทวนยุทธศาสตร์
ที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน
โดยอาจจัดเป็นหนึ่งใร
วาระการประชุม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

สนย. บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ีค 58 

- 

 

ลายเซ็นผู้รายงาน__________________________ (น.ส.ณัฐริกา วายุภาพ) ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์     วันที่______________________ 
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            หน่วยงานเจ้าภาพหลัก       ส านักยุทธศาสตร์ 
                                                            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
 
                                                              

เอกสารแนบ 
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                    ภาพรวมสรุปแผนภูมคิวามเสี่ยงส านักยุทธศาสตร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

5    
 

  

4    

B7.1 
 

  

3  T3.1,T3.2 
T4.1,T7.1 

 B3.1,B3.2, 
B4.1 

 

2      

1      

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สนย.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   

รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  

(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

3.โครงการพัฒนาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจ (Incentives) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ (ระยะที่ 2) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
ก าหนดแนวทางในการผลักดันมาตรการ
สร้างแรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นที่การแสวงหา
มาตรการสนับสนุนภายในประเทศ 
(Domestic support) ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.1 โครงการอาจจะเร่ิมด าเนินการได้ช้ากว่า
แผนงานตามปีงบประมาณ 58 
สาเหต ุ
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานระยะที่ 2  ที่
ด าเนินการต่อเนื่องจากในปีงบ 57 และต้องรอผล
การศึกษาจากการด าเนินงานในระยะแรก ซ่ึงอาจ
ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ในปีงบ 58 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 (4x3= 12) 

ยกเลิก 
 

- - X1 * Y1  
2 * 3  = 6 

 

สนย. ธวัชชัย/บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 ยอมรับ - - 

ควบคุม ศึกษาเตรียมการการด าเนินงานระยะที่ 2 
ควบคู่ไปกับการด าเนินงานในระยะที่ 1 พร้อม
ทั้งปรับแผนงานงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานระยะที่ 2  

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.2 การประสานความร่วมมือในการด าเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีมีความซับซ้อน
และยุ่งยากในการส่ือสารข้อมูล 
สาเหต ุ
เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งใน
ระดับนโยบาย กระทรวงต่างๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอาจยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศ
ไทย 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
 

ยกเลิก 
 

- - X1 x Y1  
2 x 3  = 6 

 

สนย. ธวัชชัย/บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ม.ค.58 - มี.ค.58 ยอมรับ 
 

- - 

ควบคุม จัดประชุม focus group เพื่อให้ความรู้ และ
ท าความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควบคุม  

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 x Y1 (4 x 3 =12) 

4.โครงการศึกษากฎหมาย  กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดท า
ข้อมูลและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก และกฏหมายหรือกฏระเบียบที่
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
4.1 การหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อ
ด าเนินโครงการ อาจมีความล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 
สาเหต ุ
เป็นการศึกษาเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงท า
ให้มีผู้ช านาญเฉพาะด้านน้อยมาก และโครงการมี
ความยุ่งยากซับซ้อนซ่ึงต้องอาศัยการด าเนินงาน
แบบสหวิทยาการ 
ประเภทความเสี่ยง  O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 (4 x 3= 12) 

ยกเลิก - - X1 x Y1  
2 x 3  = 6 

 

สนย. ศิลป์สม 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - ม.ค.58 
ยอมรับ - - 

ควบคุม จัดประชุมเพื่ออธิบายขอบเขตการด าเนินงาน
แก่ที่ปรึกษาเพื่อท าความเข้าใจในงานที่จะจ้าง
ให้ชัดเจนตั้งแต่ในระยะเร่ิมโครงการ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

7. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ และ
ติดตามการประเมินผลและการ
ด าเนินงานตามมาตรา 39 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาวะการปัจจุบัน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
7.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ไม่ทันตามกรอบเวลา
เกณฑ์ตัวชี้วัด ของ กพร. 
สาเหต ุ
เนื่องจากการทบทวนยุทธศาสตร์เกิดจากการ
ระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และ
น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อาจท าให้
กระบวนการเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถ
ทบทวนได้ทันภายใน สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ กพร. 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y2  (3x4=12) 

ยกเลิก   X1 * Y2  
2 * 3  = 6 

 

สนย. บุษบงกช 
ระยะเวลา 

ธ.ค.57 - มี.ค 58 ยอมรับ   

ควบคุม วางแผนการด าเนินงานการทบทวนยุทธศาสตร์
ที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยอาจจัดเป็นหนึ่งใน
วาระการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน   
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แบบ ปย. 1-2  
สวป. 
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ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องความซื่อสัตย์ 

จริยธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และข้อห้าม
บุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในการท างานและการควบคุมภายใน 

1.2 ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดย
แจ้งในที่ประชุมส านักซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ า และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน ท าให้เจ้าหน้าที่
เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และมีโอกาสได้เสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าน
อ่ืนในส านักฯ 

1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.4 ผู้บริหารก าหนดให้มีการจัดการท าคู่มือและวิธีการใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของส านักเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

สวป. มีสภาพแวดล้อมโดยรวมที่เหมาะสม 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวป. มีจิตส านึกท่ีดีและ
มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยได้แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานให้กับ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน ซึ่งเจ้าหน้าที่ สวป. มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติงานตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ สวป. ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง  
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักและ

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน 

2.2 ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ สวป. 

2.3 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

สวป. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของส านัก โดยมีกรอบในการเฝ้าระวังและ
ติดตามผล รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและ
ใช้ผลที่ได้จากการประเมินในการจัดการและ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

แบบ ปย. 1 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
สวป. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป
ปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตามที่ผู้บริหารก าหนดไว้ ดังนี้ 
3.1 งานวิเคราะห์โครงการ CDM  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่

ยั่งยืน  
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการพิจารณาให้
ค ารับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.ศ. 
2553 ซึ่งก าหนดจ านวนวันที่กิจกรรมแต่ละข้ันตอนต้อง
แล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจน 

 ผลการวิเคราะห์โครงการต้องผ่านการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบโดย คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบริหาร อบก.  

มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการพัฒนาระบบงาน 
ผู้บริหารได้ก าหนดให้มีกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 
คือ การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้แก่  
1) งานวิเคราะห์และรับรองโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM)  
2) งานติดตามประเมินผลโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM)  

3.2 งานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตาม
มาตรฐานประเทศไทย (T-VER) 
3.2.1 ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
 ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร

ใจ (T-VER Methodology) จะต้องผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบ โดยคณะท างาน
ระเบียบวิธีการฯ และคณะอนุกรรมการ
ระเบียบวิธีการฯ รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบวิธีการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ จะต้อง
เผยแพร่และประกาศใช้ในเว็บไซต์ต่อไป 

3.2.2 การพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ต่างๆ  
 การพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
โครงการ T-VER จะต้องผ่านการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก  

3.2.3 การด าเนินโครงการต้นแบบส าหรับโครงการ T-
VER 
 การด าเนินโครงการต้นแบบต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือน

มีการด าเนินกิจกรรมและการควบคุมการ
พัฒนาระเบียบวิธการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ แนวทาง และหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึง
การพัฒนาโครงการต้นแบบให้เป็นไปตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ที่ อบก. ก าหนด  
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กระจก 
 โครงการที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบต้องมีการ

น าระเบียบวิธีการที่ได้รับการรับรองไป 
  การขึ้นทะเบียนโครงการและการขอรับรอง

ปริมาณคาร์บอนเครดิตจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก  

3.3 งานจัดจ้างที่ปรึกษาท าการศึกษาวิจัย 
 ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 
 ระเบียบ อบก. ต้องตรวจรับงานภายใน 10 วัน 
 

กิจกรรมควบคุมอาจไม่สามารถปฏิบัติได้จริงใน
กรณีท่ีระยะเวลาในการด าเนินงานที่น้อย 
ในขณะที่การตรวจสอบมีรายละเอียดต้อง
พิจารณามากเพ่ือให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์
และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท า
ให้คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
(TOR) ท าให้กิจกรรมตรวจรับต้องแจ้งให้ที่
ปรึกษาแก้ไขเล่มรายงาน ซึ่งมีท่ีปรึกษาหลาย
รายขอขยายเวลาในการจัดส่งเล่มรายงาน การ
เบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มีระบบการสื่อสารให้ทราบทั่วกันและติดตามผล โดย

ใช้การประชุมร่วมกันอยู่เสมอ 
4.2 มีการพัฒนาระสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์

กลั่นกรองโครงการภายใต้การด าเนินงานตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด ซึ่งเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้
และการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร 

4.3 มีการปรับปรุงข้อมูลการให้ค ารับรองโครงการ CDM 
ใน website ของ อบก. เมื่อมีการอนุมัติเพ่ิมเติมและมี
การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

4.4 มีการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจและการขอรับรองปริมาณ
คาร์บอนเครดิตของโครงการ โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาสและเผยแพร่บนเว็บไซต์ส าหรับ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)  

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เหมาะสม สะดวกต่อผู้ใช้ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอก อบก. อย่างต่อเนื่อง 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานของ สวป. 
เป็นประจ าทุกไตรมาส  
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5. การติดตามประเมินผล 
5.1 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ 

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผล
แบบรายครั้ง การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน และมีการจัดท ารายงานผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการ
แก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ต่อไป 

 
 ผลการประเมินโดยรวม 

สวป. มีโครงการการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้แล้ว 
 
                                                                  ชื่อผู้รายงาน ………………………………………… 

   (นางบงกช   กิตติสมพันธ์) 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 

                                                                 วันที ่                
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ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี 2557 ณ  วันที่ 30 กันยายน 2557 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมิน
การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

1. การพัฒนาโครงการต้นแบบ
ส าหรับโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ สาขาป่าไม้
และการเกษตรและการศึกษาการ
ประเมินผลประโยชน์ร่วม 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการ
ต้นแบบได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ได้รับการยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และมีผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

-มีการใช้ค่าจาก
งานวิจัยในอดีต
ที่เหมาะสมกับ
รูปแบบพื้นที่
โครงการ
ต้นแบบ และ
ข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงมาใช้ใน
การค านวณ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจาก
โครงการ
ต้นแบบ 

-คะแนนหลัง
บริหารความ
เสี่ยง ณ ไตร
มาส 4/2557  
(Xi * Yi = 
XiYi) 
X2 x Y3 (1x4 

=4) 
ดังนั้น จึง
ยอมรับได ้

 

-ขาดข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ท่ีจะใช้อ้างอิงใน 
PDD และใช้ค านวณปริมาณการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการต้นแบบ 
สาเหตุ 
ที่ปรึกษาอาจไม่สามารถหาข้อมูลเฉพาะของ
พื้นที่ท่ีสามารถอ้างอิงได ้
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2 x Y3 (3x4 =12) 
 
 
 
 

 ให้ท่ีปรึกษาใช้ค่าจากการศึกษาใน
พื้นที่ใกล้เคียงหรือต่างประเทศ
แทนได้ในกรณีที่ไม่สามารถหา
ข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ได้ 
 
 
 
 
 
 

 

สวป. แอน
นา/ปวีณา 
ระยะเวลา 

ม.ค.-ก.ย.57 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ชื่อผู้รายงาน       ………………………………………… 

                     (นางบงกช   กิตติสมพันธ์) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 

                                                                      วันที ่                
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
 

                                                             หน่วยงานเจ้าภาพหลัก       ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล                                                  
                                                              องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

เอกสารแนบ 
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ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

5      

4   
 

   

3     

B15.2 

 

2  A1.1, 
T15.2 

 

A2.1 
A15.1 

  

1      

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สวป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   

รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  

(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

1.โครงการพัฒนา ปรับปรุง  เครื่องมือ
กลไก ส าหรับโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามฐานของ
ประเทศไทย (T-VER) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. พัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือน

กระจก จ านวน 4 ระเบียบวิธีการและ
จัดท าค่า Coefficient/Factor ที่ใช้ใน
การค านวณ 
2. พัฒนาเว็ปไซต์ส าหรับ

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์
ความรู้ในการพัฒนาโครงการ T-VER 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.1 ระเบียบฯ ไม่ตรงกับความต้องการของ
ผู้พัฒนาโครงการ 
สาเหต ุ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ
ระเบียบวิธีการ หรือค่า Coefficient/Factor ที่
ใช้ในการค านวณที่ อบก. เสนอ 
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X1xY1  (2x2= 4) 

ยกเลิก - - - สวป.  
บงกช/ รองเพชร/ทิพวรรณ 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง (Focus group) และน ามาใช้
ในการปรับแก้ไขระเบียบวิธีการหรือค่า 
Coefficient/Factor ตามความเห็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ยอมรับ 

ควบคุม  - 

ถ่ายโอน - - 

2.โครงการติดตามประเมินผลโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 2.พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ติดตาม
ประเมินผลโครงการให้ อบก.  
3.โครง การ ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการคุณภาพส าหรับกระบวนการ
ติดตามประเมินผลโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
2.1 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 สาเหต ุ
เนื่องจากระหว่างปีผู้ประกอบการอาจมีการ
ยกเลิกการด าเนินโครงการ CDM ที่ได้รับการ
รับรองแล้ว เนื่องจากกลไกตลาดคาร์บอนภาค
บังคับมีการชะลอตัว จากความยังไม่ชัดเจนของ
ข้อตกลงพิธีสารเกียวโตต่อเนื่อง  
ประเภทความเสี่ยง 
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2xY1  (3x2= 6) 
 

ยกเลิก - - - สวป.  
บงกช/ ศิริพร/ จักรพงษ ์

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 - ก.ย.58 

ยอมรับ ตัดโครงการ CDM ที่แจ้งยกเลิกโครงการออก
จากแผนงานการติดตามประเมินผลโครงการ 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 



76 
 

   
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

15.โครงการขยายผลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. พัฒนาโครงการต้นแบบและ
ทดสอบระเบียบวิธีการและเครื่องมือ
ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นก่อนน าไปใช้ขยาย
ผล  
2. ขยายผลโครงการต้นแบบและ
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ด าเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
15.1 ผู้พัฒนาโครงการต้นแบบขอถอนโครงการ 
สาเหต ุ
ผู้พัฒนาโครงการต้นแบบไม่มีความประสงค์
ด าเนินการโครงการต่อ 
ประเภทความเสี่ยง 
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2 x Y1  (3x2 =6) 

ยอมรับ ให้ผู้พัฒนาโครงการลงนามใน MoU เพื่อเป็น
หลักฐาน  

ยอมรับ - 
 
 

สวป.  
บงกช/จักรพงษ์/ แอนนา 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

 
 
 
 

 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
15.2 ขาดข้อมูลเฉพาะของโครงการที่จะใช้อ้างอิง
ใน PDD และใช้ค านวณปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของโครงการต้นแบบ 
สาเหต ุ
ไม่สามารถหาข้อมูลเฉพาะของโครงการได้ 
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X2 x Y1  (4x3 =12) 

ยอมรับ - - X2 x Y1 
(2x2) = 4 

สวป.  
บงกช/จักรพงษ์/ แอนนา 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม ให้ที่ปรึกษาใช้ข้อมูลเฉพาะจากการศึกษา 
งานวิจัย หรือค่าของต่างประเทศแทนได ้

ควบคุม 
 

ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก - - 

                        
 
 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย. 1-2  
สพธ. 
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ส านักพัฒนาธุรกิจ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1  มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดตัวช้ีวัดที่
ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.2  มีระบบสื่อสารทาง email ให้ทราบท่ัวกันและติดตามผล โดยการใช้
การประชุมร่วมกันทุก 2 อาทิตย ์

1.3  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์สุจริต โดย
ยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ 

สพธ. มีสภาพแวดล้อมโดยรวมเหมาะสม  
- ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และการด าเนิน

กิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 
- มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละ

คนอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีกระบวนการติดตามผล
การด าเนินงานภายในส านัก เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานท่ีวางแผน
ไว้ทุกประการ  

- เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติงานอย่างมี
จริยธรรม และอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 
ความยุติธรรม 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  ความส าเร็จของงานบางโครงการ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกที่ปรึกษาท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2.2  การด าเนินกิจกรรมบางประเภท ข้ึนกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งไม่

สามารถควบคุมได้โดยตรง 

มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ 
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
และคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ท าให้สามารถ 
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ  
3.2  ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักฯ ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้มา

ติดต่อ   
3.3  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้าง

เครือข่ายเพื่อขยายผลของกิจกรรม 

- เจ้าหน้าท่ี สพธ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความเข้าใจในกลไกตลาดรูปแบบใหม่ๆ และนวัตกรรม
การลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ  

- มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพยากรและเวลา ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

- มีการขยายความร่วมมือและการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ จ านวนมาก เพ่ือเอื้อต่อการด าเนิน
กิจกรรมของ สพธ.  

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา โดย
ก าหนดเวลาและจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
สะดวกต่อผู้ใช้ มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

5.  การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลในภาพรวม มีการปฏิบัติงาน(ภารกิจ) ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ตลอดจนด าเนินการ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

แบบ ปย. 1 



79 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
การด าเนินกิจกรรมขององค์การฯ และอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบาย กฎระเบียบ และระเบียบปฏิบัติขององค์การฯ 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
สพธ. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์การฯ                                                                     

  
 

ชื่อผู้รายงาน ……………………………………..      
      (นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา) 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ 
          วันที ่           30 กันยายน 2557   
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แบบ  ปย.2 

ส านักพัฒนาธุรกิจ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

9. การขยายผลการส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรภาคอุตสาหกรรม  
วัตถุประสงคข์องการควบคุม  
4. เพื่อให้ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่

ปรึกษาด้านการจัดท าคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรมีขีดความสามารถ
เพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
1. ก ากับดูแลการคัดเลือกที่ปรึกษาให้
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่สามารถท าหน้าที่ได ้
2. ตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ 
3. ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการด าเนิน
โครงการ  
4. การพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษา 
5. ลงพื้นที่นิเทศงานโครงการฯ เป็น
ระยะๆ เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
ไดท้ีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษา
ด้านการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญ สามารถส่งงานก่อนเวลาที่ระบุ
ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาได้ตรวจ
รับรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

- - อโณทัย  สังข์
ทอง 

(ต.ค 56 – 
ก.ย.57) 

 

5. เพื่อให้มีจ านวน องค์กรน าร่องเข้าร่วม
โครงการฯ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1. ตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ 
2. มีการพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือก
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการโดยเน้นที่
ผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นและมี
ความพร้อม 
3. รับสมัครจ านวนองค์กรน าร่องให้
มากกว่าเป้าหมายของโครงการเพื่อลด
โอกาสในการถอนตัว 

ไดอ้งค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ 
มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เดิมก าหนด
ไว้ 35 องค์กร แต่ในการด าเนินงานจริง มี
องค์กรเข้าร่วมโครงการฯ 38 องค์กร) 
ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

    

 
ลายเซ็นผู้รายงาน.......................................... (น.ส.สุมน สุเมธเชิงปรัชญา)  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ     วันที่ ....................................................... 
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก   ส านักพัฒนาธุรกิจ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 
 
 

เอกสารแนบ 
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ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงส านักพัฒนาธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

5      

4   
A13.1 
A14.1 

   
B11.1 
B12.1 

3    
 

 
B15.2 

 
B16.1,B17.1 

B17.2 
 

2  T11.1T16.1,T17.2 
T17.4T18.2, 
T18.4,T15.2 
 

 
A15.1 

 B17.3,B17.4 
B18.3,B18.4 

B18.5 

1  T17.1,T17.3 
T18.1,T18.3,T18.5 

   

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สพธ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  

(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

11.โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชย
คาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 

4. เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. เพื่อสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิต
จากโครงการ CDM และโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจใน
ประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุน
และขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาค
สมัครใจภายในประเทศ 

6. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนของบุคคล 
องค์กร สินค้าและบริการ และการ
จัดงานอีเว้นท์  ให้แก่ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
11.1  มีบุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์/การจัดงานอี
เว้นท์ ที่ได้รับการรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนน้อย ส่งผลให้ปริมาณการซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
สาเหต ุ
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคม
วงกว้างของประเทศไทย 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 , O+G2 , G3 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*4 = 20 
 
 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2=4 

สพธ./อโณทัย  สังข์ทอง 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) ควบคุม  จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้แก่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (แปล
เอกสาร, โบรชัวร,์ Roll Up และอื่นๆ) 

 ประสานงานและเชิญชวนเครือข่ายที่
รู้จักให้เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
(Direct Sale) 

 ด าเนินการจัดท าโครงการน าร่องขยาย
ผลการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมท ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดใน TOR 
ให้องค์น าร่องต้องมาขอการรับรองการใช้
เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับ
อบก. 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

12.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซ้ือ
ขายคาร์บอนเครดิต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซ้ือขาย

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
12.1  มีจ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต ในแต่ละคร้ังน้อยกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในผลรวม

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 = 2 

สพธ./อโณทัย  สังข์ทอง 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 

ควบคุม  เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม/งานสัมมนา 

 ประสานกับองค์กรภาคี เช่น การนิคม

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

คาร์บอนเครดิตในตลาดทางการและ
ตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาส
ให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซ้ือ
คาร์บอนเครดิต 

6. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้พัฒนาโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดและ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท
อื่นๆ และให้เข้าใจกลไกของตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย
มากขึ้น 

7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดคาร์บอนที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์อุปสงค์/อุปทานเพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ รวมทั้งเป็น
เวทีรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ด้าน
การพัฒนาและด าเนินโครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
นโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อตลาดคาร์บอนใน
ประเทศไทย 

8. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง
ผู้พัฒนาโครงการและผู้ซื้อคาร์บอน
เครดิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดคาร์บอนในประเทศไทย  

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งปีที่อาจจะไม่บรรลุ
ตามตัวชี้วัดผลผลิตของอบก.ปี 58 
 
สาเหต ุ
- เนื่องจากสถานการณ์ตลาดคาร์บอนโลก มี

ความแนวโน้มไปในทิศทางลง จึงท าให้ความ
สนใจของผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมตลาดคาร์บอนลดลง 

 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 , O+G2 , G1 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1  5*4 = 20 

แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ 
หอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมฯ ต่างๆ 
ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม/
งานสัมมนาแต่ละครั้ง 

 เพิ่มจ านวนการจัดงานสัมมนาเพื่อ
ส่งเสริมการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต เป็น
อย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อปี 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

13.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ 
และการก าหนดมูลค่าคาร์บอนเพื่อน าสู่

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
13.1 ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห ์
สาเหต ุ

ยอมรับ ใชข้้อมูลจากเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ
ที่ อบก. เคยร่วมงาน นอกเหนือจาก
ประเทศเจ้าบ้าน เช่น Asian 

ยอมรับ - สพธ./สุมน  
ต.ค. 57 –ก.ย. 58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ (สรุป) 
4. เพื่อศึกษาโครงสร้าง กฎการ

ด าเนินงาน และระบบการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ 
(Measurement, Reporting and 
Verification System: MRV) ของ
ตลาดคาร์บอนที่มีอยู่แล้วหรือที่ก าลัง
พัฒนาในประเทศสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

5. เพื่อศึกษาระบบการซ้ือขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

6. เพื่อจัดท าร่างข้อเสนอโครงสร้าง กฎ
การด าเนินงาน และระบบ MRV 
รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการ
ศึกษาวิจัยหรือการปรับปรุงอื่นๆ ที่
ประเทศไทยควรจะต้องด าเนินการ
ต่อไป ในการเชื่อมโยงกับตลาดของ
ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนและ/
หรือเอเชียแปซิฟิค ในอนาคต 

การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบตลาด
คาร์บอนของแต่ละประเทศยังเป็นเรื่องใหม่ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอซียน จึงมีความเป็นไปได้ที่
เอกสารต่างๆ ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ซ่ึงท าให้ยัง
ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะและไม่มีฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
ประเภทความเสี่ยง  
O +G2 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2 * Y2 = 2*4 = 8 

Development Bank (ADB), World 
Bank (WB), Institute for Global 
Environmental Strategies (IGES), 
Asia Pacific Carbon Marekt 
Roundtable (APCMR), GIZ เป็นต้น 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

14.โครงการน าร่องระบบการซ้ือขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย และศึกษา
ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
4. เพื่อทดสอบระบบการซ้ือขาย

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
14.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย 
สาเหต ุ
- ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ประกอบการไทย 
- นโยบายจากภาครัฐในการที่จะท าให้ระบบนี้

เป็นระบบแบบภาคบังคับยังไม่ชัดเจน  

ยอมรับ จัดประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะเข้าร่วมโครงการ 
เช่น ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับองค์กรและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ให้เห็นถึงประโยชน์
ในการเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะเพื่อเป็นการ

ยอมรับ - สพธ./สุมน  
ต.ค. 57 –ก.ย. 58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของไทย (Thailand 
Voluntary Emission Trading 
Scheme: Thailand V-ETS) 

5. เพื่อปรับปรุงรูปแบบและกฎการ
ด าเนินงานของระบบ Thailand V-
ETS ให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศมากยิ่งขึ้น 

6. เพื่อจัดท าแนวทางการบริหารจัดการ
และข้อเสนอแนะส าหรับโครงสร้าง
เชิงสถาบันของระบบ Thailand V-
ETS 

ประเภทความเสี่ยง  
S +G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 

X1 x Y1 = 2 x 4 = 8 

เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ก่อนที่
จะเข้าสู่ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฉบับใหม่ของโลกในปี 2020 ซ่ึงมี
แนวโน้มสูงที่ไทยจะต้องมีเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

16. โครงการพัฒนาตลาดของฉลาก
คาร์บอน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
3. เพื่อเสริมสร้างระบบการรับรอง

ฉลากคาร์บอนของไทยให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น  

4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมี
การด าเนินงานฉลากคาร์บอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าไทยในตลาดโลก  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
16.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ 
สาเหต ุ
เนื่องจากจ านวนผลิตภัณฑ์ที่สมัครขอขึ้นทะเบียน
ฉลากคาร์บอน และปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ประเด็นเป็น
ส่วนที่ อบก.ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะมีปัจจัย
หลายด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

 การสมัครขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับความสนใจ 
ความต้องการ และเงินทุนของ
ผู้ประกอบการ 

 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
เป็นฉลากใหม่ที่เร่ิมเปิดตัวในช่วงกลาง

ยอมรับ - - X2*Y2 
2*2=4 

สพธ./ภคมน  สุภาพพันธ์ 
(ต.ค 57 – ก.ย.58) 

ควบคุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากใหม่ (ฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบ และเห็นประโยชน์ของฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอนอื่นๆ 
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการใช้
พลังงานสูง และมีหน่วยการผลิตในแต่ละปี
จ านวนมาก พยายามปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อลดค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงให้ได้ จากนั้นจึงสมัครมา
ขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์  จะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุซ่ึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ปีงบประมาณ 57 จึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการระยะหนึ่ง 

 สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในสหภาพ
ยุโรปและอเมริกา ส่งผลกระทบต่อสินค้า
ส่งออกของไทย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ
สมัครขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนด้วย 

 ปัญหาขัดแย้งในภาคการเมืองไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการถดถอยของ
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงส่งผลต่อการสมัครขอขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไทยต้องพยายามลดต้นทุน
การผลิต 

 กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีการผลิต
สูง หรือมีประสิทธิภาพสูง  ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจะลดลงน้อยมากหรือไม่มีการ
ลดลง จึงไม่มีค่าการลดลง ส าหรับน ามาใช้
นับรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ (เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท)์  

ประเภทความเสี่ยง  
O+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y2 = 5*3 =15     

ยกเลิก - - 

17.โครงการขยายผลการส่งเสริมการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
17.1 จ านวนองค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
สาเหต ุ

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 =2      

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
รับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
4. เพื่อขยายผลการจัดท าคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

5. จัดให้มีการทวนสอบและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับองค์กรของประเทศ 

6. เพื่อวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและ
หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร
ภาคอุตสาหกรรม 

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่
ทั่วถึง 

 องค์กรเป้าหมายไม่ทราบข้อมูล 
 องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วม

โครงการ 
 องค์กรน าร่องมีการถอนตัวหลังจากเข้าร่วม

โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง 

S+G1 , O+G2 

.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*3 =15      
 

กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความ

พร้อม จากหลายช่องทาง ให้ได้จ านวน
มากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ
ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
17.2 ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษาด้าน
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีจ านวน
และขีดความสามารถไม่เพียงพอ 
สาเหต ุ
 ไม่มีการกลั่นกรองและคัดเลือกที่ปรึกษา 
 ไม่มีการทาบทามที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงผ่าน

เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับประเภทของ

กิจกรรมองค์กรน าร่อง 

ประเภทความเสี่ยง  

S+G1 , O+G2 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2 =4 

 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 ควบคุม  คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ

ความสามารถในการรับเป็นที่ปรึกษา
ผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง 

 คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับประเภท
กิจกรรมขององค์กร 

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของที่
ปรึกษาและโรงงานน าร่องโดยใช้การ
ฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุม
ก ากับโครงการ 

 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*3 =15      

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
17.3 องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของ
โครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้ง

จากตัวที่ปรึกษาเองและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขอองค์กร 

ประเภทความเสี่ยง  
G3 

.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง  
X2*Y1 = 5*2 =10      

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 =2 

 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 มีการประเมินความพร้อมและคัดเลือกที่
ปรึกษาและองค์กรน าร่องที่เข้าร่วม 

แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสมกับขีดความสามารถขององค์กร 

ควบคุม   

ถ่ายโอน - -   

ยกเลิก - -   

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
17.4 ด าเนินการทวนสอบ ประเมินประสิทธิผล
ของแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุผล/ไม่เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
 ขาดรูปแบบและกระบวนการเสนอรายงาน

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2 =4 

 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม จัดให้มีกระบวนการส่ือสาร กลไกสนับสนุนและ
รูปแบบบการจัดเก็บข้อมูล จัดการคุณภาพ
ข้อมูล และการรายงานผลที่เชื่อมโยงถึง

หลักฐานเชิงประจักที่สะดวกต่อการด าเนิน
กิจกรรมทวนสอบ 

ควบคุม   
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

และประสานงานสื่อสารเพื่อรับการทวนสอบ
ที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน 

ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*2 =10      

ถ่ายโอน - -   

ยกเลิก - -   

18.โครงการขยายผลการส่งเสริมการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองลดคาร์บอน ปีที่ 4 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 

1.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าใจหลักการ สามารถค านวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน 
และน าไปขยายผลร่วมกับชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่
ใกล้เคียง 

2.เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นกลไก
พื้นฐานในการก าหนดบทบาทและ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.1 องค์กรน าร่องเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้
จ านวนตามเป้าหมาย 
สาเหต ุ
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเครือข่ายไม่

ทั่วถึง 
 องค์กรเป้าหมายไม่ทราบข้อมูล 
 องค์กรที่มีขีดความสามารถไม่เข้าร่วม

โครงการ 
 องค์กรน าร่องมีการถอนตัวหลังจากเข้าร่วม

โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง   

S+G1, O+G2 

.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 

X2*Y1 = 5*3 =15      

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1=2 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มี
การรับรู้ผ่านเครือข่ายต่างๆ ของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความ
พร้อม จากหลายช่องทาง ให้ได้จ านวน
มากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กรในการ
ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.2 ทีมสนับสนุนทางเทคนิคและที่ปรึกษาด้าน
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีจ านวน
และขีดความสามารถไม่เพียงพอ 
สาเหต ุ

ยอมรับ - - X2*Y1  
2*2 =4      

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถในการรับเป็นที่ปรึกษา
ผ่านเครือข่ายอย่างทั่วถึง 

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

กิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

4.เพื่อจัดให้มีการทวนสอบผลการ
ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานสากล
อันเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในผล
ของการค านวณ 

5.พัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้
และระบบเครือข่าย ที่มีองค์กร
รับผิดชอบดูแลเพื่อให้สามารถสนับสนุน
การขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างต่อเนื่อง 

 ไม่มีการกลั่นกรองและคัดเลือกที่ปรึกษา 
 ไม่มีการทาบทามที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงผ่าน

เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดสรรที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับประเภท

ของกิจกรรมองค์กรน าร่อง 
 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*3 =15      

 คัดสรรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับประเภท
กิจกรรมขององค์กร 

 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของที่
ปรึกษและโรงงานน าร่องโดยใช้การ
ฝึกอบรม การนิเทศงานและการประชุม
ก ากับโครงการ 
 

ถ่ายโอน -  

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.3 องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของ
โครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้ง

จากตัวที่ปรึกษาเองและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขององค์กร 

ประเภทความเสี่ยง  
G3 
.คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1 =2      

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 จัดให้ มีการประเมินความพร้อมและ
คัดเลือกที่ปรึกษาและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของ
องค์กร 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

X2*Y1 = 5*2 =10      

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.4 องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของ
โครงการ 
สาเหต ุ
 ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ

ด าเนินงานไม่เหมาะสม 
 ขาดการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้ง

จากตัวที่ปรึกษาเองและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แผนการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขอองค์กร 

ประเภทความเสี่ยง 
G3 

คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง  
X2*Y1= 5*2 =10      

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*2=4 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 จัดให้ มีการประเมินความพร้อมและ
คัดเลือกที่ปรึกษาและองค์กรน าร่องที่เข้า
ร่วม 

 แนะน าแนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของ
องค์กร 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
18.5 ด าเนินการทวนสอบ ประเมินประสิทธิผล
ของแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกไม่บรรลุผล/ไม่เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
 ขาดรูปแบบและกระบวนการเสนอรายงาน

และประสานงานสื่อสารเพื่อรับการทวนสอบ

ยอมรับ - - X2*Y1 
2*1=2 

สพธ./ปฐม ชัยพฤกษทล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม จัดให้มีกระบวนการส่ือสาร กลไกสนับสนุน
และรูปแบบบการจัดเก็บข้อมูล จัดการ
คุณภาพข้อมูล และการรายงานผลที่เชื่อมโยง
ถึงหลักฐานเชิงประจักที่สะดวกต่อการด าเนิน
กิจกรรมทวนสอบ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน 
 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2*Y1 = 5*2 =10       

ยกเลิก - - 
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แบบ ปย. 1-2  
สพค. 
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แบบ ปย. 1 
ส านักพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่

ดีต่อการควบคุมภายใน ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

สพค. มีสภาพแวดล้อมโดยมีการประเมินรวมเหมาะสม 
ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องธรรมาภิ
บาลโดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ เจ้าหน้าที่มี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และมีการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดที่จัดท าข้ึน
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  ความส าเร็จของงานบางโครงการ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกท่ี

ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการด าเนินกิจกรรมบางประเภท ขึ้นกับปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง 

มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ส าคัญและรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส 
ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในเรื่อง

กิจกรรมต่างๆ  
3.2  ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในการให้บริการที่ดีแก่

ผู้มาติดต่อ   
3.3  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้าง

เครือข่ายเพ่ือขยายผลของกิจกรรม 

- มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สพค. เช่น การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และการ
สื่อสาร  
- ปี 2557 มีการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถวัดผลเชิงสัมฤทธิ์ได้  

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม 
 

- มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์การ ตลอดจนข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ต่อผู้รับบริการและบุคคลภายนอก
อย่างต่อเนื่อง และได้ท าการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
ทันสมัย และน าเสนอช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เช่นการ
จัดท า Climate Change Channel ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  

5.  การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 

- มีการติดตามการด าเนินการของส านัก ผ่านการประชุม
ภายในของ สพค.เป็นประจ าทุกเดือน และสรุปผลเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารเพื่อทราบการ
ด าเนินงาน  
- มีการรายงานผลและประเมินผลการ 
ด าเนินงานของ สพค. ตามตัวชี้วัดภายใต้ค ารับรองการ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ปฏิบัติงานประจ าปี การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจส าคัญต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างการด าเนินงานได้
ทันท่วงที  

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 สพค. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ 
ของ สพค. ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานองค์การซึ่งเป็นภารกิจของ สพค. และการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

         

                                                         ชื่อผู้รายงาน…..……………………………………………… 

                                                        (นายจักกนิตต์  คณานุรักษ์) 
            ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้  
                        วันที่          
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แบบ  ปย.2 

ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

13.ศูนย์วิชาการนานาชาติ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate 
Change International 
Technical and training 
Center)   
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อให้ศูนย์ CITC พัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาศักยภาพ
ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายในประเทศ
และกลุ่มประเทศอาเซียน 

   มีการ
เผยแพร่
ข้อมูลการ
ฝึกอบรม
ทางเว็บ 
อบก.และ 
CITC   

 มีการจัดท า
แผนการ
อบรม คู่มือ
และ
หลักสูตร
เกี่ยวกับการ
อบรม 

 มีการจัดส่ง
เอกสารเชิญ
ล่วงหน้า 2 
อาทิตย์  

 ผู้เข้ารับการ
อบรมเป็นไป
ตามแผนที่
ก าหนดไว้ในปี 
57   

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ 
13.1จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามแผน 
 
สาเหตุ 
กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบก าหนดการและ
ข้อมูลการฝึกอบรมเนื่องจากมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่น้อย  
 

   ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
และเผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรม
มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การ
เผยแพร่ข้อมูลการอบรมของ
โครงการ CITC ทาง website  
อบก. และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าแผนการอบรมและส่งให้กับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการจัด
ฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ 

 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าวหากจัดอบรมทาง
กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม
สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
หรือไม่  

สพค./จักกนิตต์/นารี
รัตน/์อาภาพัชร  

ระยะเวลา  
ก.ย. 57 

- 

 
 

ชื่อผู้รายงาน  …..……………………………………………… 
                                                                     (นายจักกนิตต์  คณานุรักษ์) 

                   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้  
                              วันที่          
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก   ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

เอกสารแนบ 
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ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู ้
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4    
B21.1 

  
 

3    
A19.1 
T21.1 

  

2  A20.1 
 

   

1      

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สพค.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   

 
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

19.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า
ของทุกภาคส่วน  (Low Carbon 
Society) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการ
รับรองระบบงาน  
(Accreditation)ผู้ตรวจประเมินความ
ถูกต้องโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและ
ทวนสอบปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกทีเกิดขึ้นจริงจากโครงการ 
(Validation & Verification)  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
19.1 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
สาเหตุความเสี่ยง 
หลักสูตรการอบรมมีเวลาต่อเนื่องหลายวัน ผู้ที่
เข้ารับการอบรม อาจไม่สามารถเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพได้ครบตามวันที่ก าหนด ท าให้ได้รับ
ความรู้ตามหลักสูตรไม่ครบถ้วน และอาจจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ 
 
ประเภทความเส่ียง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X3 x Y1  (3x3= 9) 

ยอมรับ - จัดส่งก าหนดการส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม  

- จัดส่งจดหมายแจ้งความจ านงค์ไปยัง
หน่วยงานเพื่อระบุผู้เข้ารับการอบรม  

- มีการมอบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่เข้า
รับการอบรมครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
ให้สิทธิการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเมื่อ
ผ่านการอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น 

ยอมรับ - 
 

สพค./จักกนิตต์/นารีรัตน์/
อาภาพัชร  
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58  

ควบคุม -  - 

ถ่ายโอน -  - 

ยกเลิก - - 

2. 20. โครงการส่งเสริมการส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
เป็นการสังคมคาร์บอนต่ า 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
 เพื่อก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่าน
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
20.1 การได้รับความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์หรือการท ากิจกรรมจาก
กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ 
สาเหตุความเสี่ยง 
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานยัง
มีน้อย จึงท าให้การประชาสัมพันธ์ท าได้ไม่
ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทความเสี่ยง  

ยอมรับ - ประสานขอความร่วมมือ นัดหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในการ
ประชาสัมพันธ์หรือการท ากิจกรรมอย่าง
น้อย 2 สัปดาห ์

- ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

- เพิ่มช่องทางในการส่ือสารให้มากยิ่งขึ้น 

ยอมรับ - 
 

สพค./จักกนิตต์/ณัฐธีรา 
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58  

ควบคุม - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นการสังคม
คาร์บอนต่ า ( Low Carbon Society)  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง    
X3 x Y1 (2x2)= 4 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก - - 

21.โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change International 
Technical and training Center)   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
 เพื่อให้ศูนย์ CITC พัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาศักยภาพได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในประเทศ
และกลุ่มประเทศอาเซียน  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
21.1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม
แผน 
 
สาเหต ุ
กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบก าหนดการและข้อมูลการ
ฝึกอบรมเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อย  
 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X3 x Y1 (3x4 =12) 

ยอมรับ - - X3 x Y1 
 (3x3 =9) 

 

สพค./จักกนิตต์/นารีรัตน์/
อาภาพัชร  
ระยะเวลา  

ต.ค. 57- ก.ย. 58  

ควบคุม - เผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมมากกว่า 1 
ช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการ
อบรมของโครงการ CITC ทาง 
website  องค์การ 

- จัดท าแผนการอบรมหรือคู่มือหลักสูตร
เกี่ยวกับการอบรมและส่งให้กับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดฝึกอบรม
อย่างน้อย 2-3 อาทิตย์  

ควบคุม 
 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก   
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แบบ ปย. 1-2  
ศขก. 
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แบบปย. 1 
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2557...... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
เจ้าหน้าที่ ศขก. มีจริยธรรม และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านสารสนเทศต่อ อบก. และเคารพความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ได้แก่ 

- การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 
- ไม่ท าการดักข้อมูลจากเครือข่าย (Network 

Sniffing) 
- ไม่ท าการเจาะผ่านระบบ 

1.2 การพัฒนาความรู้และความสามารถบุคลากร 
ศขก.ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบก. 
 
1.3 การบริหารและการตรวจสอบ 
1.4 ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 
1.5 โครงสร้างองค์กร 
1.6 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ศขก.แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 4 
ส่วนตามความรู้ความสามารถคือ  

- ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ (คุณวรารัตน์) 
- ด้านเทคโนโลยี (คุณเมธ์วดี, คุณพหล,คุณวิษณุ) 
- ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(อยู่ระหว่างการสรร

หา) 
- ด้านบัญชีก๊าซเรือนกระจก (อยู่ระหว่างการสรรหา) 

1.7 นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล 
เจ้าหน้าที่ ศขก. มีขอบเขตความรับผิดชอบงานตามหน้าที่
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เนื่องจากมีการ
ประชุมสื่อสารถึงเป้าหมายการท างาน ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ซึ่ง
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายปี 

 
เจ้าหน้าที่ ศขก. มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีความทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ 
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
ศขก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบก. 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ของ ศขก. มี ความเข้าใจในเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน ท าให้สามารถท่ีจะตัดสินใจด าเนินการกับ
ปัญหาต่างๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบได้ 
 
 
 
 
นอกจากการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว 
เจ้าหน้าที่ ศขก. ได้รับการฝึกหัดทักษะความรู้ด้าน
เทคนิค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
(Cross Functional) 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
2 การประเมินความเสี่ยง 

2.1 ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงทางเทคนิค 
- การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ไม่พึงประสงค์ 

(Computer Virus and Malware) 
- การโจมตีทางเครือข่าย (Network Attack; Denial of 

Service) 
- คุณภาพการบริการของเครือข่ายและการบริการอ่ืนๆ 

(Network QoS and Service QoS) 
- อุปกรณ์เสีย หรือหยุดท างานด้วยเหตุต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
- การบริหารงบประมาณ  
- การว่าจ้างและการจัดซื้อ 
- การด าเนินงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ 
 
2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงทางเทคนิค 
 

Risk 
Occurrence Damage Risk Degree 

(1 - 6) (1 - 6) (1 - 36) 
Computer Virus and 
Malware 

5 2 10 

Network Attack 2 6 12 
QoS 4 4 16 
H/W out of order 3 3 9 

 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
- การบริหารงบประมาณ  

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน หรืออาจล่าช้ากว่า
แผนเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุม

 
 
ศขก. ด าเนินการจัดตั้งระบบสารสนเทศพ้ืนฐานเสร็จ
สิ้นในปีงบประมาณ 2553 และมีการปรับปรุง
เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนในปีงบประมาณ 
2554 และในปีงบประมาณ 2555 มีมาตราการรักษา
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม และบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายขององค์กรฯ เช่น 
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในทุกเครื่อง
ของ อบก. และติดตั้งอุปกรณ์ไฟร์วอลเพื่อป้องกันการ
โจมตีทางระบบเครือข่าย นอกจากนี้ ศขก. ยังมี
แผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และจัดหาอุปกรณ์
ส ารองในกรณีที่เกิดปัญหา รวมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ 
อุปกรณ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ส าหรับอุปกรณ์ที่มี
ความส าคัญมาก ศขก.จะด าเนินการเปลี่ยนก่อน
หมดอายุการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศขก. มีการวางแผนการด าเนินงานในเรื่อง
งบประมาณ ส าหรับการว่าจ้างและการจัดซื้อ อีกท้ัง
ยังด าเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ติดตามการท างานของที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ 
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ได้ 

- การว่าจ้างและการจัดซื้อ 
การว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาท าโครงการของ อบก. มีความ
เสี่ยงที่จะท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท า
ให้เจ้าหน้าที่ อบก. ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด ในส่วนของการจัดซื้อเนื่องจากอุปกรณ์
คอมพิวร์เตอร์ในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว 
ท าให้การก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์มีความ
คลาดเคลื่อนจากสินค้าในตลาด ทั้งด้านคุณสมบัติและราคา 
ซึ่งส่งผลถึงวงเงินงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ 

- การด าเนินงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ข้อมูลสถิติของประเทศไทยยังขาดความสมบูรณ์
และมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่มาก ซึ่งการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลของ อบก. เช่น ข้อมูลทะเบียนก๊าซ
เรือนกระจก ก็ยังมีความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งส่งผลมายัง
ข้อมูลที่ อบก. จัดท า 

- การด าเนินงานการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
จากข้อมูลที่ อบก. จัดเก็บและเผยแพร่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคเอกชน จึงต้องมีการจัดล าดับชั้น
ของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
 

2.3 การจัดการความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงทางเทคนิค 
 

Risk มาตรการ 

Computer Virus and Malware 
ติดต้ัง Software ป้องกันไวรัส 
และส ารองข้อมูล 

Network Attack Vulnerability Testing 
QoS Traffic Monitor  

H/W out of order 
การบ ารุงรักษา และเปลี่ยน
อะไหล่ 

 
ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
- การบริหารงบประมาณ  

วางแผนการด าเนินงานให้รัดกุม เพื่อการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตรงตามเวลา 

- การว่าจ้างและการจัดซื้อ 
ติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในส่วน

อย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศขก. ร่วมกับนิติกร ในการจัดท าเอกสารเผื่อการ
เปิดเผยข้อมูลภายใต้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้
ผู้ประกอบการแสดงเจตน์จ านงในความต้องการ
เปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ 
อบก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศขก. ก าหนดแนวทางการด าเนินการ เรื่องการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ส านักงาน, การขอใช้งาน e-mail 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 
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ของการจัดซื้อ วางแผนการจัดซื้อตามอัตราก าลังของแต่ละ
ส านัก/ศูนย์ ในปีงบประมาณ และตามช่วงระยะเวลาของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ได้ตรง
ตามความต้องการและคุ้มค่ากับราคาที่สุด 

- การด าเนินงานด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

- พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของข้อมูล เพ่ือที่หน่วยงานต่างๆ จะจัดท า
ข้อมูลด้วยความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 

 

 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
3.2 การสอบทานโดยผู้บริหาร 

 
3.3 การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
3.4 การอนุมัติ 

 
 

3.5 การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
จัดท าระเบียนทรัพย์สินเพื่อการบ ารุงรักษา และป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหาย 
 
 
 
3.6 การแบ่งแยกหน้าที่ 

 
3.7 การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
จัดท าระบบเอกสารส าหรับการขอใช้บริการทางสารสนเทศ 
(Service Agreement) ของเจ้าหน้าที่ อบก. เช่น การขอใช้ 
Email ภายใต้ @tgo.or.th 

 
-บทความส าคัญส าหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหารเสมอ 
 
-มีการท างานอย่างเป็นขั้นตอน และต้องได้รับการ
อนุมัติ หรือเห็นชอบ ตามล าดับขั้นการด าเนินงาน 
 
 
-ศขก. จัดท าทะเบียนอุปกรณ์ทางด้าน IT เพ่ือ
ควบคุมระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ และ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อการจัดรอบการ
บ ารุงรักษา และป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน 
 
 
-มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และเป็นระบบ
ภายในส านัก 
 
-ศขก. ด าเนิน การจัดท าระบบเอกสารส าหรับการขอ
ใช้บริการทางสารสนเทศ (Service Agreement) 
ของเจ้าหน้าที่ อบก. และต้องมีการอนุมัติจาก 

4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ใน ศขก. เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน กรอบ
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ปัญหา – อุปสรรค และการ
แก้ไข 

การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของ ศขก. มี
ประสิทธิภาพดี จากการที่เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน
เป้าหมายการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาของแต่ละ
ขั้นตอน แนวทางการแก้ไขปัญหาและความสามารถ
ในการท างานทดแทนกันได้เนื่องจากมีความเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 

5 การติดตามประเมินผล 
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของเวลาที่ได้

ศขก. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใน
เป็นระยะๆ โดยผอ.ส านัก เพ่ือให้การด าเนินงาน
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ก าหนดไว้ตามแผนงาน รวมถึงกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานของที่ปรึกษาในการจัดท าโครงการต่างๆ ภายใต้
ความรับผิดชอบของ ศขก. 

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งเรื่องการด าเนินของที่
ปรึกษา และแผนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของ ศขก. 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ศขก. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ 
ของ ศขก. ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ อย่างไรก็ตามบางกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของ 
ศขก. นั้น ยังต้องมีการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ มีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

ชื่อผู้รายงาน…………………………………………… 
(นายเจษฎา  สกลุคู) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
  วันที่  
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ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2557  

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

7. การปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจก  และพัฒนาการจัดท าข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยมีความ
สมบูรณ์ 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาค
พลังงาน (Energy), ภาค
กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU), ภาค
เกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) และ
ภาคของเสีย (Waste) เกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจก ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
และการทวนสอบความถูกต้อง 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ไม่มีข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบาง
กิจกรรม 
 
สาเหต ุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 

1. ทบทวน และรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะท างานการจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอความเห็นถึงแนวทางการ
ด าเนินงาน และค าแนะน าส าหรับการจัดการในส่วนของ
ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ รวมถึงหารือเร่ืองข้อมูล น าเสนอ
การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย 
และขอข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อใช้ใน
การสังเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อป้องกันการซ้ าซ้อน
ของข้อมูล 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
เจษฎา/วรุณ/ณัฐ

พล 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดง
ข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และ
การลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบ
แม่ข่ายแผนที่ (Internet Map 
Server: IMS) 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแม่ข่าย
แผนที่แสดงข้อมูลการปล่อยการกัก
เก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยในระดับพื้นที่ (Area 
Base) 

จัดระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาทวนสอบ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นรายกิจกรรมอย่าง
น้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ก่อน
เร่ิมจัดท าข้อมูล และคร้ังที่ 2 
หลังจากจัดท าข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับรู้ถึงวิธีการ
ค านวณ ข้อมูลที่จะใช้ในแต่ละ
กิจกรรม เป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อ
ลดข้อท้วงติงหรือข้อแก้ไข ซ่ึง
จะช่วยลดเวลาและจ านวน

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกบางกิจกรรม
อาจจะส่งมอบไม่ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 
สาเหต ุ
เนื่องจากเมื่อผลิตข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสิ้นสิ้นแล้ว จะต้อง
ผ่านการทวนสอบข้อมูลก่อนที่จะ
น าขึ้นสู่ระบบIMS เพื่อแสดงผลและ
เผยแพร่ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงแก้ไข 
และ revised การค านวณใหม่ 
ฉะนั้นอาจจะท าให้ระยะเวลาการส่ง

1. จัดประชุมความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมหารือและระดมความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตร และป่าไม ้

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
เจษฎา/วาสิน ี

 
ระยะเวลา 

ธ.ค. 56– ก.ย. 57 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

กิจกรรมที่จะต้อง revised 
การค านวณใหม ่

มอบข้อมูลบางกิจกรรมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

13. การพัฒนาระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิตของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อป้องกันผลเสียหายต่อระบบ
ทะเบียนคาร์บอนเครดิต ที่รองรับการ
ท างานระดับพื้นฐาน และสนับสนุน
การด าเนินงานของ อบก. ในด้านการ
ใช้กลไกตลาดเพื่อการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
 

1. จัดวางระบบ Firewall ที่
ก าหนด Package Filtering 
ส าหรับการป้องกันการโจมตี
จากภายนอก (Drop 
package, block IP) 
2. ติดตามพฤติกรรม เช่น 
brute Force รวมถึงการเข้า
ใช้งานที่ผิดปกติ 
-จัดท า Quality of Service 
(QoS).ในการใช้งาน 
bandwidth 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การโจมตีจากบุคคล หรือซอฟต์แวร์
ที่ไม่พึงประสงค์ (Denial of 
Service) 
 
สาเหต ุ
เป็นการโจมตีแบบสุ่ม 

1. ด าเนินการต่ออายุการใช้งานระบบ Firewall 
2. ด าเนินการติดตั้ง และก าหนดค่ามาตรฐานต่างๆของ 
โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์
โทรคมนาคมนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อย (รวมถึงทดสอบการ
ท างาน) 
 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
 

เจษฎา/พหล/วรา
รัตน์ 

 
ระยะเวลา 

ต.ค. 56– ก.ย. 57 

 

1. จัดท าคู่มือการใช้งาน และ
เผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์ของ
อบก. 
2. จัดเจ้าหน้าที่ ศขก.ให้บริการ
ค าปรึกษาพร้อมช่วยเหลือใน
ช่วงเวลาท าการ(9.30-16.30) 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถใช้งาน
ระบบได้อย่างถูกต้อง 
 
สาเหต ุ
ผู้ใช้งานทั่วไป ขาดความเข้าใจใน
การใช้งานระบบ 

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าคู่มือการใช้งาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานระบบก่อน
ด าเนินการเผยแพร ่
3. เผยแพร่คู่มือ และมีเจ้าหน้าที่ ศขก. ให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาในวัน/เวลาราชการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
เจษฎา/พหล/วรา

รัตน์ 
ระยะเวลา 

ต.ค. 56– ก.ย. 57 

 

 
 
ชื่อผู้รายงาน…………………………………………… 

(นายเจษฎา  สกลุคู) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

         วันที่  
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก   ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

เอกสารแนบ  
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ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

5    
B9.5 

  

4   
A8.6 

 

 
B8.5, 
B9.1 

  
B10.2 

 

3    
A9.3 

 

  

2 T9.1,T9.5  
A9.2 

      T8.5,T10.2 
 

 
A10.1 

 

  

1   A8.1, 
A8.2,A8.3, 
A8.4,A9.4 

  

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ ศขก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  

(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

8.โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงาน (Energy), ภาค
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ (IPPU), ภาคเกษตรกรรม ป่า
ไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) 
และภาคของเสีย (Waste) ของประเทศ
ไทยให้เป็นปัจจุบัน 
2. พัฒนาการจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกรายจังหวัด 
3. เพื่อพัฒนาการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายส าหรับการจัดท า
ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน (Energy), ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
(IPPU), ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) และ
ภาคของเสีย (Waste) 
5. พัฒนาการจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.1ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศให้เป็นปัจจุบันได้ 
สาเหต ุ
การเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ส าหรับการ
ค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่
ต่อเนื่องตามช่วงเวลาปกต ิ
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ยกเลิก 
 

- - - 
 

ศขก./วรารัตน์ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากทั้งหน่วยงาน
กลาง และหน่วยงานย่อย 
- ประสานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล และสอบถามถึงสาเหตุของการ
ล่าช้าหรือปัญหาดังกล่าว 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.2 บัญชีก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด/เทศบาลไม่
ถูกต้อง 
สาเหต ุ
ข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการค านวณบัญชีก๊าซเรือน
กระจกไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X2 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ยกเลิก 
 

- - - 
 

ศขก./วรารัตน์ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ 
 

 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้กับค่ามาตรฐานทั่วไป 
หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีรูปแบบการ
ด าเนินงานคล้ายคลึงกัน 

 ประสานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลโดยตรง ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญ 

 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
 

- 

ถ่ายโอน จ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญลงส ารวจ
ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการค านวณบัญชีก๊าซเรือน

กระจก 

- 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

กระจกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
และปรับปรุงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยให้มีความ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
6. สนับสนุนการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ใน
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
7. เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการด าเนินงานภายใต้แผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(NAMAs) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
8.3 บัญชีก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด/เทศบาลไม่
สมบูรณ์ 
สาเหต ุ
ขาดการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ส าหรับการ
ค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ 
ประเภทความเสี่ยง  
S+G1 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ยกเลิก 
 

- -   

ยอมรับ 
 

ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประมาณการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ยอมรับ - ศขก./วาสินี/วรารัตน์/วรุณ/
ณัฐพล 

ต.ค. 57 – ก.ย.58 ควบคุม - 
 

- 

ถ่ายโอน จ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญลงส ารวจ
ข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้
ส าหรับการค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

- 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.4การบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
สาเหต ุ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ่มีจ านวนจ ากัดและมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ 
น้อย 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1 (3 * 1 = 3) 

ยอมรับ 
 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่ ให้มี
ประสบการณ์อยู่ในระดับที่สามารถช่วยบริหาร
จัดการเครือข่ายฯ 

ยอมรับ - 
 

ศขก.วรารัตน์ 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ 

- 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
8.5 ขาดประสบการณ์ของบุคลากรด้านการจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
1.บุคลากรขาดประสบการส าหรับการคาดการณ์ 

ยอมรับ 
 

- - X1 * Y1 
(2 * 2 = 4) 

ศขก./ วรารัตน ์
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม 1. เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษาและ
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ อบก. 

2. จัดตั้งทีมงานโดยให้มีนักเศรษฐศาสตร์เข้า

ควบคุม   
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

2.ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่น GDP ความต้องการในการบริโภคของ
ประชากร ระบบต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 = ( 3 * 4= 12 )         

ร่วม 

ถ่ายโอน - -   

ยกเลิก 
 

- -   

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
8.6 การอัพเดตของตารางบัญชีสังคม (Social 
Accounting Matrix) และ ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต (Input – Output Table) ขาด
ความต่อเนื่อง 
สาเหต ุ
ส านักงานสถิติแห่งจะท าการอัพเดตทุก 5 ปีหรือ
อาจจะมากกว่า 5 ปี –ขึ้นอยู่กับสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1* Y1 = ( 2 * 4= 8 )         

ยอมรับ 
 

ใช้ตารางบัญชีสังคม (Social Accounting 
Matrix) และ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input – Output Table) ปีล่าสุดที่เผยแพร่
จากส านักงานสถิติแห่งชาติหรือจากงานวิจัยที่มี
การตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

ยอมรับ - ศขก./ วรารัตน ์
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - -   

ถ่ายโอน - -   

ยกเลิก 
 

- -   

9.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก และศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.1 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกบางกิจกรรมอาจจะส่ง
มอบไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
เนื่องจากเมื่อผลิตข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแล้วเสร็จ จะต้องผ่านการทวนสอบข้อมูล

ยอมรับ - - X2 x Y1 
(1 x 2)= 2 

ศขก./ วิษณ ุ
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - ให้ที่ปรึกษาจัดระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาทวนสอบข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นรายกิจกรรม 
อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ก่อนเร่ิมจัดท า
ข้อมูล และคร้ังที่ 2 หลังจากจัดท าข้อมูลเสร็จ

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

แม่ข่ายแผนที่แสดงข้อมูลการปล่อย การ
กักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยในระดับพื้นที่ (Area Base) 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย 
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจกสาขาต่างๆ ให้อยู่ใน Pattern 
และระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 
4. เพื่อน าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
มาวิเคราะห์ และจัดท ารายงานให้อยู่ใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อนให้
ง่ายต่อการจัดเก็บ 
6. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ท าการจัด
ระเบียบข้อมูล จัดท าหมวดหมู่ และ
ก าหนดค าส าคัญ 
 

ก่อนที่จะน าขึ้นสู่ระบบ IMS เพื่อแสดงผลและ
เผยแพร่ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ให้ปรับปรุงแก้ไข และ revised การค านวณใหม่ 
ฉะนั้นอาจจะท าให้ระยะเวลาการส่งมอบข้อมูล
บางกิจกรรมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประเภทความเสี่ยง  
O +G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X2 x Y1 = 3 x 4 = 12 

เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับรู้ถึงวิธีการค านวณ ข้อมูลที่จะใช้ในแต่ละ
กิจกรรม เป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อลดข้อท้วงติงหรือ
ข้อแก้ไข ซ่ึงจะช่วยลดเวลาและจ านวนกิจกรรม
ที่จะต้อง revised การค านวณใหม ่

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.2 ความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในทุกมิติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สาเหต ุ
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลมีไม่

ครบถ้วน หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่ผิดแปลก 
4. ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ

กรอกข้อมูลผิด 
ประเภทความเสี่ยง  
O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 = ( 2 * 2 = 4 )       
   

ยอมรับ 
 

1.ก าหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลหลังจากกรอก
ข้อมูล 
2. ก าหนดให้มีกระบวนการ Cleansing Data 
ก่อนน าเข้าระบบ 

ยอมรับ - 
 

ศขก./ วิษณ ุ
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - 
 

- 

ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก - - 

9.3 เกิดความผิดพลาดในการออกแบบระบบ 
สาเหต ุ
3. เกิดจากการตีความข้อมูลที่ได้รับมาผิดพลาด 
4. ความเข้าใจข้อมูลของทีมงานไม่ตรงกัน 
ประเภทความเสี่ยง  

ยอมรับ 
 

- จัดให้มีการประชุม หรือชี้แจงตอบข้อซักถาม 
โดยบุคลากรที่มีความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ทีมงาน รวมไปถึง การจัดท าบันทึก ข้อซักถาม
และข้อชี้แจงของแต่ละค าถาม เพื่อเก็บไว้เป็น 
Information Base ที่ใช้เพื่อสร้างความรวดเร็ว

ยอมรับ - ศขก./ วิษณ ุ
ต.ค. 57 – ก.ย.58 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

O + G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1 =  ( 3 * 3= 9 ) 

ในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเดิมๆ ขึ้นอีก 
ควบคุม - - 
ถ่ายโอน - - 
ยกเลิก - - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.4 ความล่าช้า/ความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูล
สารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
การเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศรายสาขาที่ด าเนินการโดย อบก. /การ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ต่อเนื่องตาม
ช่วงเวลาปกต ิ
ประเภทความเสี่ยง 
O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1  (3 * 1 = 3) 

ยอมรับ 
 

ประสานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 
 

ยอมรับ - ศขก./เมธ์วด ี
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
9.5 ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์/ไม่ถูกต้องของ
ข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
สาเหต ุ
- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลไม่มีการจัด
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
- ผู้กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกรอก
ข้อมูลผิดพลาด 
ประเภทความเสี่ยง  

ยอมรับ 
 

- - 
X1 x Y1 
1 x 2 = 2 

ศขก./เมธ์วด ี
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม แต่งต้ังคณะท างานติดตามและตรวจสอบของ
ข้อมูลจากผอ.ส านัก/เจ้าหน้าที่แต่ละส านัก/

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

O ปัจจัยเส่ียงด้านการด าเนินงาน O+G2 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 * Y1  (3 * 5 = 15) 

10.โครงการจัดท าแนวทางการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการและนโยบาย
ภาครัฐ  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมิน
ผลส าเร็จของมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจก ที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงผล
ของการด าเนินงานและระดับ
ความส าเร็จที่มาตรการได้บรรล ุ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
10.1 มาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ ส าหรับน ามาใช้ในการคัดเลือกเพื่อ
จัดท าเป็นกรณีศึกษา 
สาเหต ุ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่
มีการด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก ในภาคการ
จัดการของเสีย 
ประเภทความเสี่ยง  
G6 ปัจจัยเส่ียงด้านธรรมาภิบาลหลักการมีส่วน
ร่วม ( Participation ) 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 x Y1  (3 x 2 = 6) 

ยอมรับ  คัดเลือกมาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกที่มี
อยู่ เพื่อน ามาจัดท าเป็นกรณีศึกษา 

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการให้ความรู้ ท า
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการ และผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้ 

ยอมรับ - 
 

ศขก./เจษฎา สกุลค ู
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

ยกเลิก 
 

- - 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
10.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านก๊าซเรือน
กระจกที่ได้รับการคัดเลือก และน ามาจัดท าเป็น
กรณีศึกษาไม่ถูกต้อง 
สาเหต ุ
การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความเข้าใจไม่ตรงกัน
ในเรื่องของข้อมูล ขาดการตรวจสอบที่มาของ
ข้อมูลก่อนน ามาใช้ หรือมีการปิดบังข้อมูล
บางส่วน 
ประเภทความเสี่ยง 
G5ปัจจัยเส่ียงด้านธรรมาภิบาลหลักความโปร่งใส 

ยอมรับ 
 

- -  (X2 x Y2) 
2 x 2 = 4 

 

ศขก./เจษฎา สกุลค ู
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ควบคุม  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลสอบถามถึงความผิดปกติของข้อมูลที่
เกิดขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูล และขอ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลที่หน่วยงาน
มีอยู่ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ควบคุม 

ถ่ายโอน  ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาช่วยทบทวน เก็บ
รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

- 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

( Transparency ) 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X2 x Y2  (5 x 4 = 20) 

ยกเลิก - - 
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แบบ ปย. 1-2  
สอก. 
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แบบ ปย. 1 
ส านักอ านวยการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายในให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพื่อ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

สอก. มีสภาพแวดล้อมโดยการประเมินรวมเหมาะสม ผู้บริหาร
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าท่ีให้เกิดทัศนคติและมีการด าเนินงาน
ตามระบบควบคุมภายใน โดยเน้นคุณภาพงาน ความซื่อสัตย์ 
โปร่งใสเป็นส าคัญ  เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานโดย
ยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ มีการประเมินผลงานตามช้ีวัด
ระดับบุคคลและการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน โปร่งใส เป็น
ธรรม ตลอดจนมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย ์

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  ความส าเร็จของงานบางโครงการ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการด าเนินกิจกรรมบางประเภท 
ขึ้นกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง 

มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ สอก.และมีการ
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและ
คณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ท าให้สามารถควบคุมความ
เสี่ยงและสนับสนุนการด าเนินภารกิจหลักขององค์การ ให้
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ  

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ  
3.2  ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักฯ ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ   
3.3  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้างเครือข่ายเพื่อ

ขยายผลของกิจกรรม 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี สอก. เช่น การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดท าบัญชี ด้านการวางยุทธศาสตร์ 
ด้านการเงิน การพัฒนาองค์การแนวใหม ่ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านงานสารบรรณ (การเขียนหนังสือ
ราชการ) โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท า
ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ทันสมัย น ามาใช้พัฒนาองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
 

- - มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในองค์การ
และการเช่ือมต่อกับภายนอกองค์การ โดยเฉพาะจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ทส. สงป. สตง. ส านักงาน 
ก.พ.ร. ฯลฯ ในประสานแผนการด าเนินงาน การรายงานผล
การปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและข้อมูลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส านักต่างๆ และ
บุคคลภายนอก ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ท าการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงาน
ส าคัญ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการน าระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ  (ERP) มาใช้ใน
การบริหารระบบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานแผนงานและงบประมาณ และงานบริหาร
บุคคล  ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานดมีากยิ่งข้ึน 

5.  การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานของ 
สอก. ตามตัวช้ีวัดภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญ การรายงาน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 ผลด้านการเงิน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ในส่วนงานของส านัก และในภาพรวมของ 
อบก. ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและ
คณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคระหว่างการด าเนินงานได้ทันท่วงที  

 
ผลการประเมินโดยรวม 

 สอก.  มีสภาพแวดล้อมโดยการประเมินรวม ทีเ่หมาะสม โดยมีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบซึ่งมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของ สอก. ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดย
สามารถควบคุมความเสี่ยงจากการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์การ (ERP) และระบบประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้สื่อ
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและข้อมูลข่าวสารของส านัก 
และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ สอก. เป็นผู้มีจิตบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎระเบียบ 

 
 

                                                                                 ชื่อผู้รายงาน……………………………………… 
                                                                                                 (นางฐิตยา  ทวีศักดิ์) 

        ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  
          วันที ่              
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แบบ  ปย.2 

ส านักอ านวยการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

งานตามภารกิจหลักและยุทธสาสตร์ 
โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
และความเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถเก็บ
ผลส ารวจความพึงพอในได้
ตามก าหนดเวลาและสามารถ
น าผลการส ารวจมาให้
ประโยชน์ในการจัดท าแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการได้ 

- กพบ. มีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
แบบสอบถามของที่ปรึกษา
เบื้องต้น และแจ้งเวียนให้
ส านัก/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบวิธีการส ารวจ และ
แบบสอบถามดังกล่าว  
- น าเสนอคณะกรรมการ 
อบก. เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม
ก่อนให้ที่ปรึกษาด าเนินการ
ส ารวจหลังจากได้ผลการ
ส ารวจแล้ว อบก. สามารถ
น าผลการส ารวจดังกล่าวมา
จัดท าแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของ
ผู้รับบริการ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการ อบก. เพื่อ
พิจาณาและรายงานผลการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการ 
อบก. เพื่อทราบต่อไป 

มีการควบคุมที่ดีอยู่
แล้วท าให้เป็นความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
การเก็บผลการส ารวจและจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาและจ านวนที่ก าหนดไว้  
 
สาเหต ุ
- งานบริการบางส่วนที่มีการวัดความพึงพอใจมี
การด าเนินงานล่าช้า เช่น มีการด าเนินงานในช่วง
สิ้นปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่
แผนก าหนดไว ้
 

- ติดต่อประสานงานกบัส านัก/ศูนย์เพื่อจัด ท า
แผนการส ารวจและเก็บรวบรวมโดยระบุ
ระยะเวลาส ารวจและกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายงานขั้นต้นของผู้
ว่าจ้าง 
-ประสาน ทบทวนความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินงานตามแผน เพื่อทราบสถานภาพการ
ด าเนินงานตามแผนทุก 3 เดือน 
 
หมายเหตุ*   
1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน
การประเมิน = 2 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจาก งานส ารวจความพึงพอใจฯ มี
มาตรการการบริหารความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่
แล้ว 
2. อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเส่ียงในระดับ
ความเส่ียงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเส่ียง
สูง-สูงมาก) น ามาบริหารความเส่ียง  โดยความ
เส่ียงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10  (ความเส่ียง
ระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเส่ียง
ที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการบริหารความ
เส่ียงรองรับอยู่แล้ว 

ธ.ค. 56– มี.ค. 
57 

กพบ. 
กรวิภา  

 

* รายละเอียด
ตามแผน
บริหารความ
เส่ียงของ อบก. 
ปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึง คณะ
อนุกรรม 
การตรวจสอบ
ฯเห็นชอบแล้ว
ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 15 
ต.ค.57 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

โครงการจัดท ารายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 255 6  ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อได้รายงานประจ าปีที่
ถูกต้องและ ทันเวลาตามที่
ก าหนด และน่าสนใจ 

- จัดท าแผน ก าหนดแผน 
ระยะเวลาโดยเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ไตร
มาสที่ 1)  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ และ
บุคคลที่รับผิดชอบเขียน
รายงานตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 

มีการควบคุมที่ดีอยู่
แล้วท าให้เป็นความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
รายงานประจ าปีมีข้อมูลการรายงานผลงานที่ยัง
ไม่ครอบคลุมงานส าคัญขององค์กรอย่างเพียงพอ 
และองค์ประกอบ (เช่น ภาพประกอบ) ของ
รายงานไม่ดึงดูดความสนใจ และจัดพิมพ์ได้ไม่
ทันเวลาตามที่ก าหนด 
สาเหตุความเสี่ยง 

- ไม่มีการก าหนดแผนการ 
ด าเนินงานและระยะเวลาที่ชัดเจน และบุคคลที่
รับผิดชอบทั้ง กพบ. และหน่วยเขียนรายงาน 

- ความละเอียดถูกต้องของ 
รายงานและความน่าสนใจของรายงาน ยังไม่มี
การตรวจสอบในภาพรวมขององค์กรร่วมกัน 
 

- ก าหนดแผน ระยะเวลาโดยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่
ต้นปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ผู้รับผิดชอบ ทั้ง
ในส่วนของ กพบ. และและหน่วยเขียนรายงาน
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานโดยให้
ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานเป็นกรรมการตรวจ
รับ 
 
หมายเหตุ*   
1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน
การประเมิน = 3 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจาก งานจัดท ารายงานประจ าปีมี
มาตรการการบริหารความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่
แล้ว 
2. อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเส่ียงในระดับ
ความเส่ียงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเส่ียง
สูง-สูงมาก) น ามาบริหารความเส่ียง  โดยความ
เส่ียงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10  (ความเส่ียง
ระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเส่ียง
ที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการบริหารความ
เส่ียงรองรับอยู่แล้ว 

พ.ค. – ส.ค. 
57 

กพบ. 
กรวิภา  

 

* รายละเอียด
ตามแผน
บริหารความ
เส่ียงของ อบก. 
ปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึง คณะ
อนุกรรม 
การตรวจสอบ
ฯเห็นชอบแล้ว
ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 15 
ต.ค.57 

งานสนับสนุน (งานอ านวยการ) 
การบริหารงานงบประมาณ : 
การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค ์ 

ฝ่ายแผนจัดส่งแบบฟอร์ม
การรายงานผล ทางe-mail 
เพื่อให้ส านัก/ศูนย์รายงาน
ผลทุกไตรมาส 

มีการรายงานผลการ
ใช้เงินเสนอ
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯทุกไตร
มาส แต่ยังมีปัญหาใน

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
การรายงานผลการใช้เงินและผลงานของโครงการ
ในส่วนของงบการด าเนินงานเองมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน และไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ

 ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการ
รายงานผลให้ส านัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการรายงานผล 

 ติดตาม เร่งรัดส านัก/ศูนย์ รายงานผลก่อน
การประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สอก. 
ศิวาณ ี

ระยะเวลา 
ต.ค.57-ก.ย.

58 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

เพื่อให้การรายงานผลการการ
ใช้เงินแผลผลงาน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เร่ืองประสิทธิภาพ
ของข้อมูล 

- บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการการรายงานผลไม่
ตรงกับความต้องการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- การจัดส่งข้อมูล ระหว่าง งานงบประมาณ และ
ส านัก/ศูนย์ มีความล่าช้า 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

การบริหารงานพัสดุ  
งานจ้างที่ปรึกษา  
วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

- มีการจัดตั้งคณะท างาน
กลั่นกรองโครงการว่าจ้างที่
ปรึกษา 
- ผู้บริหารมอบนโยบายเพื่อ
เร่งรัดการว่าจ้าง 
 

มีการควบคุมที่ดีอยู่
แล้วท าให้เป็นความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
การก ากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 
สาเหต ุ
- ที่ปรึกษาส่งงานล่าช้า และไม่ครบถ้วนตาม 
TOR 
- เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานล่าช้า 

- สรุปสถานะโครงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นระยะจัดส่ง
ให้ผู้บริหารเพื่อเร่งรัด/ก ากับงาน และจัดส่งให้
ส านัก/ศูนย์ เพื่อใช้ประกอบในการก ากับการ
จัดส่งงวดงาน 
- ประสานเป็นการภายใน 
 
หมายเหตุ*   
1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน
การประเมิน = 2 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจาก งานพัสดุมีมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่แล้ว 
2. อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเส่ียงในระดับ
ความเส่ียงตั้งแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเส่ียง
สูง-สูงมาก) น ามาบริหารความเส่ียง  โดยความ
เส่ียงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10  (ความเส่ียง
ระดับปานกลาง - น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเส่ียง
ที่สามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงรองรับอยู่แล้ว 
 

ทุกเดือน 
สอก. 

วัลย์ลดา / 
ฐนิชา 

 

* รายละเอียด
ตามแผน
บริหารความ
เส่ียงของ อบก. 
ปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึง คณะ
อนุกรรม 
การตรวจสอบ
ฯเห็นชอบแล้ว
ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 15 
ต.ค.57 

การบริหารครุภัณฑ์   
วัตถุประสงค์  
   เพื่อดูแลและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์   ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ มีการควบคุมที่ดีอยู่
แล้วท าให้เป็นความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
อาจมีครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   
 
สาเหตุ 
- ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน 
- ครุภัณฑ์หมดระยะเวลาในการรับประกัน  

- ใช้เครื่องมือ Scan Bar Code ช่วยในการ
ส ารวจ และตรวจสอบครุภัณฑ์ น าเข้าระบบ ERP 
และรายงานผลที่เป็นปัจจุบัน 
 
หมายเหต ุ  
1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน

ม.ค.57-มี.ค.
57 

สอก. 
วัลย์ลดา / 

ฐนิชา  
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

- ครุภัณฑ์มีจ านวนมากท าให้การส ารวจ      
- ตรวจสอบครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษาไม่ทั่วถึง 

การประเมิน = 2 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจาก งานพัสดุมีมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่แล้ว 
2. เหตุผลเช่นเดียวกับงานพัสดุ 
 
-จัดท าแบบฟอร์มสอบถามสภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์/การซ่อมครุภัณฑ์ต่อผู้รับผิดชอบดูแล
ครุภัณฑ์ทุกไตรมาส  
 
หมายเหต ุ  
1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน
การประเมิน = 2 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจาก งานพัสดุมีมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่แล้ว 
2. เหตุผลเช่นเดียวกับงานพัสด ุ

ทุกไตรมาส 
สอก. 

วัลย์ลดา / 
ฐนิชา  

งานจัดส่งข้อมูลเงินเดือน
บุคลากรให้ธนาคาร 
 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้มีจัดส่งข้อมูลเงินเดือน
บุคลากรได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 

มีการน าระบบ ERP มาใช้ใน
งานบุคคล 

มีการน าข้อมูล
เงินเดือนเข้าระบบ 
ERP แล้วเสร็จ แต่ยัง
มีปัญหาเร่ืองการ
จัดส่งข้อมูลจากระบบ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
อาจไม่สามารถส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่
ธนาคารได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 
สาเหต ุ
โมเดมเกิดความเสียหาย 

 จัดท าข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน 

 ปรับวิธีการส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากร
ให้แก่ธนาคารโดยไม่ผ่านโมเดม เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว เช่น การจัดส่งข้อมูล
เงินเดือนบุคลากรผ่านระบบอินเทอร์เนต 

  จัดซื้อโมเดมส ารอง 

ฝ่ายบุคคล/ 
ณัฐพจน์ 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57-ก.ย.

58 

- 

การบริหารงานบัญชี 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้สามารถตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไข 
การบันทึกบัญชีด้านการรับ – 

มีการน าระบบ ERP มาใช้ใน
งานบัญชี 

มีการควบคุมที่ดีอยู่
แล้วท าให้เป็นความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
ข้อมูลที่บันทึกบัญชีด้านการรับ – จ่ายเงินลง
ระบบ ERP อาจมีความคลาดเคลื่อนบางรายการ 
สาเหต ุ
การเลือกข้อมูลในการบันทึกบัญชีในระบบ ERP 
จากฝ่ายการเงิน และ ฝ่ายพัสดุยังมีความ

- ฝ่ายบัญชีติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินและ
ฝ่ายพัสดุ ในการจัดส่งเอกสารรับเงิน จ่ายเงิน 
เอกสารกรรมการตรวจรับ และทะเบียนครุภัณฑ์ 
ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันสุดท้ายของ
สัปดาห ์
หมายเหต ุ  

ต.ค.56-ก.ย.
57 

สอก. 
เอมอร/วร/ี 

 

* รายละเอียด
ตามแผน
บริหารความ
เส่ียงของ อบก. 
ปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึง คณะ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง คลาดเคลื่อน 1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน
การประเมิน = 3 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจากงานบัญชีมีมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่แล้ว 
2. เหตุผลเช่นเดียวกับงานพัสด ุ

อนุกรรม 
การตรวจสอบ
ฯเห็นชอบแล้ว
ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 15 
ต.ค.57 

การบริหารงานการเงิน : การ
รับ-จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ และเวลาที่
ก าหนด 

-มีการน าระบบ ERP มาใช้
ในงานการเงิน 

มีการควบคุมที่ดีอยู่
แล้วท าให้เป็นความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายบางราย มีการคืน
เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด (15 วัน) 
สาเหต ุ
เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่น าส่งคืนเงินยืม
ตามระเบียบฯ ภายใน 15 วัน 

- การเงิน สอก. ติดตามทวงถามก่อนครบ
ก าหนดการคืนเงินยืมล่วงหน้า 5 วัน และ
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯหาก
เอกสารไม่ครบถ้วนจะติดต่อประสานเพื่อเร่งรัดให้
ได้รับเอกสารครบถ้วน 
 
หมายเหต ุ  
1.จากการประเมินความเส่ียงที่มีอยู่ซ่ึงได้คะแนน
การประเมิน = 2 ถือเป็นเป็นความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจาก งานการเงินมีมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงรองรับเพียงพออยู่แล้ว 
2. เหตุผลเช่นเดียวกับงานพัสดุ 
 
 

ต.ค.56-ก.ย.
57 

สอก. 
จีรภา/จิรเดช/ 

 

* รายละเอียด
ตามแผน
บริหารความ
เส่ียงของ อบก. 
ปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึง คณะ
อนุกรรม 
การตรวจสอบ
ฯเห็นชอบแล้ว
ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 15 
ต.ค.57 

 
                                                                                          ชื่อผู้รายงาน ……………………………………… 

                                                                                                   (นางฐิตยา  ทวีศักดิ)์ 
            ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ    

                วันที่               
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก   ส านักอ านวยการ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 
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แผนภูมิความเสี่ยงส านักอ านวยการ 
 

 
 

                                                
                                                                                 
          
                                                                                                    
  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5      

4      

3      

2      

1  A5.1 A6.1   

 1 2 3 4 5 

5      

4    
B1 

 
 

 

3  
A3 

   
B5 

 

2 A2, A4 

T1 
 

    

1   
T5 

   

 1 2 3 4 5 

 
 
ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

งานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ อบก. งานสนับสนุน (อ านวยการ) 

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       

 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ สอก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   

 
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

งานตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ 
5.โครงการส ารวจความพึงพอใจ และ
ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
    เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  
และสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทหน้าที่
ขององค์การ 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
5.1 ที่ปรึกษาไม่สามารถเก็บผลการส ารวจ จาก
กลุ่มเป้าหมาย ได้ครบ ตามจ านวนที่ระบุใน TOR 
ท าให้ ต้องหากลุ่มเป้าหมายใหม่ทดแทน อาจ
ส่งผลให้การมอบงานของที่ปรึกษาล่าช้า 
สาเหต ุ
งานบริการบางส่วนมีการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และ 
ฐานข้อมูลที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการเก็บ
แบบส ารวจเปลี่ยนแปลงไม่สามารถติดต่อเพื่อเก็บ
ข้อมูลได ้ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายอาจไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2  
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1* Y1  = (2*1 = 2) 

ยกเลิก - - - กรวิภา  อมรประภาธีรกุล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 ยอมรับ  ติดต่อประสานงานกับส านัก /ศูนย์ เพื่อจัด 

ท าแผนการส ารวจและเก็บรวบรวมโดยระบุช่วง
ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งให้ที่ปรึกษาใช้ในการ
ส ารวจ 
 หากมีการจัดกิจกรรมให้ส านัก/ศูนย์แจ้งที่
ปรึกษาเพื่อเข้าไปส ารวจฯทันที 
 เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษา
การจัดเก็บแบบส ารวจแต่ละงานบริการ เพื่อ
ทราบสถานภาพการด าเนินงานตามแผนทุก 1 
เดือน 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน -  

6.โครงการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 
2557 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สรุป) 
    เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานขององค์การ  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
6.1  รายงานประจ าปี 2558 จัดพิมพ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทันเวลาตามที่ก าหนด.  
(ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี) 
สาเหต ุ
     ไม่มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน  
ระยะเวลา และบุคคลที่รับผิดชอบเขียนรายงาน  

ยกเลิก 
 

- - - 
 

กรวิภา  อมรประภาธีรกุล 
ต.ค. 57 – ก.ย.58 

ยอมรับ - จัดท าแผน ก าหนดแผน ระยะเวลาโดยเร่ิม
ด าเนินการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 
1)  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ และบุคคลที่รับผิดชอบ
เขียนรายงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

ยอมรับ 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ที่ชัดเจน 
ประเภทความเสี่ยง  
O+G2  
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 * Y1  = (3*1 = 3) 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

งานสนับสนุน (อ านวยการ) 
1. การบริหารงานงบประมาณ : การ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้การรายงานผลการการใช้เงินแผล
ผลงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
1.การรายงานผลการใช้เงินและผลงานของ
โครงการในส่วนของงบการด าเนินงานเองมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วน และไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
- บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการการรายงานผลไม่
ตรงกับความต้องการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- การจัดส่งข้อมูล ระหว่าง งานงบประมาณ และ
ส านัก/ศูนย์ มีความล่าช้า 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 X1 X Y1 (3X4= 12) 

ยกเลิก - - X1 X Y1 
 (1X2) = 2 

สอก. 
ศิวาณ ี

ระยะเวลา 
ต.ค.57-ก.ย.58 

ยอมรับ - - 

ควบคุม - ฝ่ายแผนจัดส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มการ
รายงานผลให้ส านัก/ศูนย์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การรายงานผล 
- ติดตาม เร่งรัดส านัก/ศูนย์ รายงานผลก่อน
การประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ควบคุม 

ถ่ายโอน -  - 

2.การบริหารงานพัสดุ :  
งานจ้างที่ปรึกษา  
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
 เพื่อให้การด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
เป็นไปตามระเบียบ  
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
2.การก ากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 
สาเหต ุ
- ที่ปรึกษาส่งงานล่าช้า และไม่ครบถ้วนตาม TOR 
- เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานล่าช้า 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 x Y1 (1X2= 2) 

ยกเลิก - - - สอก. วัลย์ลดา / 
 ฐนิชา 

เป็นระยะ 
 

ยอมรับ สรุปสถานะโครงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นระยะจัดส่ง
ให้ผู้บริหารเพื่อเร่งรัด/ก ากับงาน และจัดส่งให้
ส านัก/ศูนย์ เพื่อใช้ประกอบในการก ากับการ
จัดส่งงวดงาน 
- ประสานเป็นการภายใน 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

3. การบริหารงานบัญชี 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก้ไข 
การบันทึกบัญชีด้านการรับ- จ่ายเงินได้
อย่างถูกต้อง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
3.ข้อมูลที่บันทึกบัญชีด้านการรับ – จ่ายเงินลง
ระบบ ERP อาจมีความคลาดเคลื่อนบางรายการ 
สาเหต ุ
- การเลือกข้อมูลในการบันทึกบัญชีในระบบ ERP 
จากฝ่ายการเงิน และ ฝ่ายพัสดุยังมีความ
คลาดเคลื่อน 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1 x Y2 (1x3=3) 

ยกเลิก - - - สอก.(บัญชี)/ 
เอมอร/ วร ี
ระยะเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

ยอมรับ -ฝ่ายบัญชีติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงิน
และฝ่ายพัสดุ ในการจัดส่งเอกสารรับเงิน 
จ่ายเงิน เอกสารกรรมการตรวจรับ และ
ทะเบียนครุภัณฑ์ ภายใน 3 วันท าการ นับจาก
วันสุดท้ายของสัปดาห ์

ยอมรับ 

ควบคุม  - 

ถ่ายโอน -  - 

4. การบริหารงานการเงิน : การรับ-
จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบ และเวลาที่ก าหนด 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
4.เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายบางราย มีการคืน
เงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด (15 วัน) 
สาเหต ุ
- เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่น าส่งคืนเงินยืม
ตามระเบียบฯ ภายใน 15 วัน 
 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง  
X1 X Y1 (1x2= 2) 

ยกเลิก - - - สอก. 
จีรพา / จิรเดช 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57-ก.ย.58 

ยอมรับ การเงิน สอก. ติดตามทวงถามก่อนครบ
ก าหนดการคืนเงินยืมล่วงหน้า 5 วัน และ
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ
หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะติดต่อประสานเพื่อ
เร่งรัดให้ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน -  - 

5. งานจัดส่งข้อมูลเงินเดือนบุคลากร
ให้ธนาคาร 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
เพื่อให้มีจัดส่งข้อมูลเงินเดือนบุคลากรได้
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
5.ไม่สามารถส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่
ธนาคารได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 
สาเหต ุ
โมเดมเกิดความเสียหาย 
 

ยกเลิก - - X5 x Y1 
 ( 2x1=2 ) 

 

ฝ่ายบุคคล/ 
ณัฐพจน์ 

ระยะเวลา 
ต.ค. 57-ก.ย.58 

ยอมรับ - - 

ควบคุม - จัดท าข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน 
- ปรับวิธีการส่งข้อมูลเงินเดือนบุคคลากรให้แก่
ธนาคารโดยไม่ผ่านโมเดม เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว เช่น การจัดส่งข้อมูลเงินเดือน

ควบคุม 
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รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X5 x Y1 ( 4x3=12 ) * 
 

บุคลากรผ่านระบบอินเทอร์เนต 
- จัดซื้อโมเดมส ารอง 

ถ่ายโอน -  - 
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แบบ ปย. 1-2  
ตสน. 
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แบบ ปย. 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม การท างานด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม 
 

1.2 มีการพัฒนาความรู้และความสามารถของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เพื่อท าให้การตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพ      

      
1.1 สภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจสอบภายในดี เหมาะสม การควบคุม

ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีจริยธรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรฯ 

1.2 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในไดม้ีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการ
เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ทุกป ี

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 งานตรวจสอบภายใน ของงานตรวจสอบและติดตาม

และงานจัดประชุม ได้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนท าให้การ
ตรวจสอบไม่สามารถควบคุมได้ท าให้อาจมีความเสี่ยง
เกิดขึ้นได ้

     
2.1 หน่วยตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดการ

ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
2.2 รวบรวมข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงท าให้ลดความเสี่ยงลง และ

ความเสี่ยงสามารถยอมรับได ้

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว ้
3.2 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และได้มีการ

ประเมินผลงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้

    
3.1 มีการติดตามงานและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฏ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การฯ 
3.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบและติดตามตามแผนการ

ตรวจอสบ เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มีการใช้ระบบสารเทศในการท ารายงาน การเก็บรวบ

รวบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้ระบบการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

 

     
4.1 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมที่สามารถใช้งาน

ได้สะดวก รวดเร็วและทันเวลา และมีการน าระบบ Internet และ 
Email เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยงานรับตรวจท าใหเ้กิดความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และกรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องได้มีการเสนอแนะให้ผอ.ส านักและ
เจ้าหน้าท่ี ให้แก้ไขข้อบกพร่องทันที  

    
  5.1 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและได้มีการ

รายงานผลการติดตามอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทั้งรายเดือนและ
รายไตรมาส รายงานให้ ผอ. องค์การ รับทราบ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการ 
องค์การ เป็นประจ า 

ผลการประเมินโดยรวม 
          ฝ่ายตรวจสอบภายในมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์และเป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การ 
 
                                                                                      ชือ่ผู้รายงาน ................................................... 

                                                                                       ( นางสุภาภัค  ธนาสัมฤทธ์ิ ) 
                                                                                      ต าแหน่ง        ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
                                             วันที ่                14  ตุลาคม 2557     
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แบบ  ปย.2 
หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2557 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

 งานตรวจสอบภายใน  
1. การตรวจสอบงานตาม
แผนการตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์  
เพื่อตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม
แผนงานตรวจสอบที่ก าหนดไว ้

1. จัดท าแผนการตรวจสอบ
ทุกป ี
2. มีระบบการตรวจสอบและ
ติดตามงานตามแผนการ
ตรวจสอบ เป็นประจ า 

1. มีการน าแผนการตรวจสอบน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ  
2. มีการน ารายงานผลการตรวจสอบ
และติดตามแผนการตรวจสอบ รายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ทุก
เดือน 

-1. ตสน.ได้รับเอกสารจากส านัก/
ศูนย์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบล่าช้า/ไม่ครบถ้วน 
 

1. ติดต่อหน่วยรับตรวจอย่างเป็น
ทางการก่อน 1 อาทิตย์ โดยการ
แจ้งรายการที่ต้องการตรวจสอบ 
2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับ
เอกสารและส่งมอบงานให้ตาม
ก าหนดเวลา 

- มีนาคม 2557 ตสน. 
สุภาภัค 

 

 

2.การส่งเอกสารรายงานการ
ประชุมให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ พิจารณา 
วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเอกสารรายงานการประชุม
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
พิจารณาได้ก่อนเข้าประชุม 1 
สัปดาห ์

1.รวบรวมเอกสารการรายงาน
ของส านัก/ศูนย์น าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ทุกเดือน 
2. ประสานงานส านัก/ศูนย์
เพื่อให้มีส่งเอกสารให้ตาม
ก าหนดเวลา 

1.ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการ
ก่อนมีการประชุม โดยการแจ้ง E-mail 
ให้ส านัก/ศูนย์ รับทราบ 
2. มีการติดตามประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้ ส านัก/ศูนย์ ส่ง
เอกสารให้ก่อน 1 สัปดาห์ 
 

1. ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะ
เข้าประชุม คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ จากส านัก/ศูนย์ช้ากว่า 
1 สัปดาห ์
 

 
1.  ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็น
ทางการก่อน 2 อาทิตย์ โดยการ
แจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุม 
2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับ
เอกสารรายงาน ส าหรับน าเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ และก าหนดจะส่ง
เอกสารรายงานให้ตาม
ก าหนดเวลา 

- กันยายน 2558
ตสน. 

สุภาภัค 
 

 

  
             ชื่อผู้รายงาน............................................................... 

(นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์) 
                                                                                                                    ต าแหน่ง     ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส   

   วันที ่               14 ตุลาคม  2557   
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ภาพรวมสรุปแผนภูมิความเสี่ยงงานตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5      

4    
 

 

B6.2 

 

3     
 

 

2  A6.1 
T6.2 

 

   

1   
 

   

Y 
X 

 

1 2 3 4 5 

อบก. จะพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงต้ังแต่คะแนน 10 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูง - สูงมาก) น ามา
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล  โดยความเสี่ยงในระดับคะแนนต่ ากว่า 10 (ความเสี่ยงระดับปานกลาง - 
น้อยมาก) ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงรองรับอยู่แล้ว 

ขอบเขตความวิกฤต ิ
 
ความเสี่ยงสูงมาก 
 
ความเสี่ยงสูง 
 
ความเสี่ยงปานกลาง 
 
ความเสี่ยงน้อย 
 
ความเสี่ยงน้อยมาก 

B = ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
A = ยอมรับได้ 
T = เป้าหมาย 
R = ณ วันที่รายงาน 

ผลกระทบ (X)   1= น้อยมาก   2= น้อย  3=ปานกลาง  4=สูง   5=สูงมาก    

โอกาสที่จะเกิด  (Y)   
  1= น้อยมาก     
  2= น้อย       
  3= ปานกลาง    
  4= สูง            
  5= สูงมาก       

 

คะแนนความเสี่ยง ก่อนการบริหาร (B) คะแนนค่าเป้าหมายหลัง
บริหารความเสี่ยง (T) และคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (A) 
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แบบฟอร์ม การวิเคราะห์และการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก   หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

เอกสารแนบ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของ ตสน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   

 
รายละเอียดงาน และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ  
(1) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/สาเหตุความเสี่ยง/ 

ประเภทความเสี่ยง/ 
คะแนนก่อนบริหารความเสี่ยง  

(Xi * Yi = XiYi)         
  (2) 

 

 
กลยุทธ์ในการ
จัดการความ

เสี่ยง  
 (3) 

 

มาตรการบริหารความเสี่ยง 
(4) 

ช่ือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง  
ท่ีเลือกด าเนินการ 

ปี 58  
(5) 

 
คะแนนค่าเป้าหมายหลัง

บริหารความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ 

(Xi * Yi = XiYi)  
(6) 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

6. งานตรวจสอบภายใน 
: การตรวจสอบงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 
 
 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง   
1. เพื่อตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม
แผนงานตรวจสอบที่ก าหนดไว ้
2. เพื่อส่งเอกสารรายงานให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯพิจารณา
ได้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห ์

6.1.ตสน.ได้รับเอกสารจากส านัก/ศูนย์ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบล่าช้า
หรือไม่ครบถ้วน 

สาเหต ุ– หน่วยรับตรวจ จัดส่งเอกสารให้ ตสน. 
ล่าช้าและไม่ครบถ้วน 
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X1xY2 (2x2 =4) 

ยกเลิก - - - ตสน./สุภาภัค 
ระยะเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 
 

ยอมรับ 1. ติดต่อหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการก่อน
การตรวจ 1 อาทิตย์ โดยการแจ้งรายการที่
ต้องการตรวจสอบ 
2. ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานรับ
ตรวจหลังเข้าตรวจเพื่อให้ได้รับเอกสารและส่ง
มอบงานให้ตามก าหนดเวลา 

ยอมรับ 

ควบคุม - - 

ถ่ายโอน - - 

6.2ตสน. ได้รับเอกสารรายงานที่จะเข้าประชุม 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จากส านัก/ศูนย์ช้า
กว่า 1 สัปดาห ์
 
สาเหต ุ- ส านัก/ศูนย์ จัดส่งเอกสารรายงานให้ 
ตสน. ล่าช้า ท าให้ส่งให้ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ พิจารณาไม่ได้ก่อน 1 สัปดาห ์
คะแนนก่อนการบริหารความเสี่ยง 
X6xY2 (4x4 =16)** 
 

ยกเลิก - - X6xY2  
(2x2 =4)** 

ตสน./สุภาภัค 
ระยะเวลา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 ยอมรับ - - 

ควบคุม 1. ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการก่อน 2 
อาทิตย์ โดยการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุม 
2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับ
เอกสารรายงาน ส าหรับน าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯและก าหนดจะ
ส่งเอกสารรายงานให้ตามก าหนดเวลา 

ควบคุม 

ถ่ายโอน - - 

 


