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แบบ ปอ.2 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การเชิงรุก       
มีทัศนคติที่ดีต่อก ารควบคุมภายใน โดยยึดหลัก 4ป .คือ  1) 
โปร่งใส เน้นความซื่อสัตย์ 2) เป็นธรรม เน้นคุณธรรม จริยธรร ม 
และหลักธรรมาภิบาล 3) ประหยัด เน้นความพอเพียง ความ
คุ้มค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุด และ  4)ประสิทธิภาพ  เน้น มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และความทันเวลาในการปฏิบัติงาน 
1.2 มีการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนฏิบัติงาน
ระยะ 4 ปี และ 1 ปี ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่วัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม
และโครงการที่ชัดเจน สนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์
ประเทศแผนบริหารราชการแผ่นดิน และข้อตกลงภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาตว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง 
1.3 มีการทบทวน /ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ทุก 3 ปี ตลอดทั้งการพิจารณาปรับปรุงพรฎ. การจัดตั้ง
องค์การ พ.ศ.2550 การปรับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านัก/ศูนย์ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกและประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไป ตลอดทั้งมีการ
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่งเพื่อให้
เกิดความชัดเจนของขอบเขตการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.4 มีการกระจายอ านาจตามสายบังคับบัญชา ตามโครงสร้าง
ชัดเจน มีค าสั่งมอบอ านาจปฏิบัติงานแทน ผู้บริหารระดับสูงลงไป
ถึงผู้อ านวยการส านัก /ศูนย์และการแต่งตั้ งรักษาการแทน  
ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม 
มีกา รแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
ทบทวนและ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ อบก . 
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560-256 4 และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สนับสนุน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์กระทรวง ตลอดจนสร้างกลไกให้ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตาม ตร วจสอบการด าเนินงาน
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   อย่างไรก็ตาม  การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จะต้องด าเนินต่อเนื่อง  อีกทั้ง
การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการพัฒนา
บุคคลากร ตลอดจนการปรับปรุงพระรา ชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...     
มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 เพื่อให้ อบก.สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศและ
โลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการประเมินความเสี่ยง โดยมีการ
จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยงของ COSO และจัดท าและด าเนินงานตามมาตรการ
ลดความเสี่ยงขององค์การประจ าทุกปี โดยน าโครงการส าคัญ
ภายใต้ ภารกิจหลักและ ยุทธศาสตร์ อบก . และงาน สนับสนุน 
(อ านวยการ) ที่ส าคัญมาบริหารความเสี่ยงทั้งนี้ อบก . อยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งจะน ามาใช้ใน
ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

 
- - มีระบบและวิธี การประเมิ นความเสี่ยงที่เหมาะสม 

เพียงพอตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในที่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

- - มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (รายไตรมาส ) โดยรายงานผ่านกลไกการก ากับและ
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คือ 

-   1) คณะท างานโครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2.2  มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง รวมการจัดวางแผนบริหา รความ
เสี่ยงและผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีการรายงานผลต่อ
คณะท างานโครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงของ อบก . และ
คณะกรรมการ อบก.ทุกไตรมาส 

และควบคุมภายในของ อบก. 
-   2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อบก. 
-   3) คณะกรรมการ อบก. 
-  

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 มีการก าหนดและปรับปรุงระเบียบ แนวทางปฏิบัติวิธีการ
และมาตรการต่างๆ ทั้งเพื่อปก ป้องประโยชน์ของผู้รับบริการ
ภายนอก และระเบียบที่เก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์การและ
ด้านการเงิน เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของบุคลากร เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ท าให้สามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 
3.2 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้า ที่แต่ละ
ส านัก /ศูนย์ ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
เพียงพอ 
3.3 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ท า
หน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์การ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการองค์การ  ท า หน้าที่การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและด้านการเงิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
องค์การอย่างสม่ าเสมอ 
3.4 มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ท า
หน้าที่ จัดท าแผนและติดตามการด าเนินงานตามแผนพร้อมทั้ง
รายงานเสนอผู้บริหารองค์การ 

 
- มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ โดย
เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และมี
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
- มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ค รอบคลุม
ในภารกิจที่ส าคัญที่มีความเสี่ยง ทั้งในการปฏิบัติงาน การ
บันทึกบัญชี การตรวจสอบ และดูแลทรัพย์สินขององค์การ 
- มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิลผลที่สามารถ
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการพัฒนากลไกการติดตาม 
ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ
และด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ท า
หน้าที่ควบคุมก ากับการด าเนินงานของ อบก . ให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนประจ าปี ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการประเมิน ใน ภาพรวม  ปี 2559  
ได้คะแนนร้อยละ81.06 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานระดับสูง มาก และมีข้อเสนอแนะที่จะต้อง
พัฒนาต่อไป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 องค์การมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการภายใต้ยุทธศาตร์หลัก 4 ด้าน ดังนี้  

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคัญในการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศให้มีความเสถียรและ มีความพร้อมรองรับการใช้
งานภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจัด
วางระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์การ 

 
- ระบบสารสนเทศและโทคโนโลยีการสื่อสารที่อบก .ได้
พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุน และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ อบก . ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงานตามการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ พร้อมกับรายงานผลการบริหารงาน
สารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์รายไตรมาส ต่อ
คณะกรรมการ อบก . เพ่ือการพัฒนางานสารสนเทศท่ี
ต่อเนื่อง  
- มีการเผยแพร่บทบาทและภารกิจที่ส าคัญของ อบก . 
ผ่านช่องทางการสื่อสา รใหม่ๆ เช่นการพัฒนาระบบ
เครือข่ายภาย ใน intranet ที่http://intra.tgo.or.th 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
รวมถึงการให้บริการโดยจัดท าระบบ E-office เพ่ือลดการ
จัดเก็บเอกสาร โดยใช้หลักการ Less paper office ส าหรับใช้
บริหารงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ โดยด าเนินการ
ติดตั้งและ พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน (intranet ที่
http://intra.tgo.or.th)เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างส านัก/ศูนย/์กลุ่มงาน และการสืบค้นข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์การ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดย
การสนับสนุนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 องค์การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรขององค์การฯ ( Enterprise Resource 
Planning : ERP) มาใช้ในระบบงานการบริหารการเงิน การ
บัญชี แผนงานและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ และการ
บริหารทรัพย ากรบุคคลมาใช้ในองค์การ ท าให้องค์การ
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.3 องค์การเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เก่ียวกับสถานการณ์
ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก การจัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกรายสาขาได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ ภ าคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และภาคการจัดการของเสียเพื่อการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องมีการปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ 
4.4มีการปรับปรุงข้อมูลการให้ค ารับรองโครงการ T-VER ใน 
website http:// tver.tgo.or.th เมื่อมีการขึ้นทะเบียนและ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกและรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส  
4.5 มีการพัฒนา Mobile Application เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การสื่อสารภายนอกองค์การผ่านอุปกรณ์ smartphone ซ่ึง
ครอบคลุมการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
4.6 มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล
สารสนเทศ  และมีการประเมินผล รวมถึงการน าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 
 

และระบบ E-office ที่ใช้บริหารงานภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมการส่งเสริมและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้องค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกในวงกว้างต่อไป 
- ระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของราย
สาขา ที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องสามารถทราบข้อมูลที่ท าให้รู้แนวโน้มการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งยังจ าเป็นจะต้องมี
การปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ 
- มีช่องทางการสื่อสารที่ ผู้รับบริการและบุคคล  
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดท า  Facebook
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดท า
Climate Change Channel ผ่านสื่อมัลติมีเดีย การ
จัดท าระบบ E-learning ภายใต้การด าเนินงานของ
ศูนย์ CITC และการพัฒนา Mobile Application 
Carbon 4 Thai”และ “CF Calculator” เป็นต้น 
- มีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการ
น ามาจัดท าแผนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นระยะๆ 

http://intra.tgo.or.th/
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก 
คือ การติดตามประ เมินผลโครงการที่ได้รับการรับรอง จาก
องค์การโดยความร่วมมือกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคทั้ง 16 
แห่ง การประชุมร่วมผู้รับบริการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าน
การพัฒนาธุรกิจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอก      
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้เกี่ ยวข้อง     
เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี และตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การ ต่อปลัดกระทรวงและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม ต่อ
รัฐบาล และหน่วยงานกลางต่างๆ เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชี 
กลาง และส านักงาน ก.พ.ร. รายเดือน  รายไตรมาสและประจ าปี 
5.3 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ด าเนินการ
ก ากับการด าเนินงานตามภารกิจหลักและด้านการเงิน โดยมีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติง าน/การใช้จ่ายงบประมาณ และ
การควบคุมภายในและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อบก . 
ก ากับการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์การ และ
รายงานต่อคณะกรรมการองค์การเป็นรายไตรมาส 
5.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก
ระดับองค์การสู่ระดับรายบุคค ล รวมกับระบบการประเมิน
สมรรถนะ โดยน าผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไปใช้ส าหรับการ
ปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และการปรับเลื่อนต าแหน่ง 
5.5 มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานขององค์การ ตามมาตรา 39 แห่ง พรฎ.จัดตั้ง
องค์การ พ.ศ. 2550 โดยหน่วยงานกลาง เป็นประจ าทุก 2 ปี และ
น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
คุณภาพงานองค์การและรายงานต่อคณะกรรมการองค์การ 

 
- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม และ
เพียงพอ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและด้านการเงิน การประเมินบุคลากรใ น
ระหว่างการปฏิบัติงาน 2 คร้ัง /ปี โดยการก ากับของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
- มีการประเมินองค์การโดยหน่วยงานอิสระ เช่น 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานกลาง  
- มีการประเมินความพึงพอใจต่องานบริการหลักของ
องค์การ  ซึ่งผลกา รประเมินจะน ามาจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการ และรายงานผลเสนอคณะกรรมการ
องค์การอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล ทุก 6 เดือน
ตามเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ด้านผลสัมฤทธิ์
ของงานและด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 
- มีการน าข้อเสนอแนะตามการประเมินผลมาตรา 39 มา
จัดท าแผนปรับปรุงองค์กร คือ ข้อเสนอแนะด้าน กลยุทธ์
การด าเนินงาน และด้านการพัฒนาองค์การและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และการตรวจสอบภายใน โดยมี
การจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบก .3 ปี 
และแผนประจ าปี 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
  องค์การบริห ารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน ) มีโครงสร้างการควบคุม ครบ 5
องค์ประกอบและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุม  
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

     ชื่อผู้รายงาน       

       (นางประเสริฐสุข  จามรมาน) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

     วันที่  26 ธันวาคม 2559 
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แบบ ปอ.3 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน/

วัตถุประสงค์การควบคุม(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
องค์ประกอบการควบคุมด้านสภาพแวดล้อม     

1. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรอ์งค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อสร้างระบบติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

1.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบและขาดความ
ต่อเนื่อง 
 
สาเหต ุ
1. บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าและดูแล
ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีไม่เพียงพอ 
หมายเหตุ :  เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบจัดท าระบบการ
ติดตามฯ จะต้องรับผิดชอบดูแลงานหลายด้าน เช่น การจัดท า
ยุทธศาสตร์องค์กร การจัดท าความเสี่ยงองค์กร และการรายงาน
ตามข้อสั่งการระดับกระทรวง เป็นต้น 

2. ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

ก.ย.59 1. รับบุคลากรเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานประจ า 
2.จัดวางระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี   

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภารกิจหลักราย
ไตรมาส (กพร.) และรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
และผลผลิตที่เกิดขึ้นกบัโครงการ (งบประมาณ) 

- ออกแบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี   

- จัดท าเอกสารสรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 2 ครั้ง คือ ครึ่งปีงบประมาณ และ  
สิ้นปีงบประมาณ 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

สนย. 
อารียา 

องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม     
2. การบริหารงานพัสด ุ
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารงานด้านพัสดุ
เป็นไปตามแผนงานและกฎระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.1 กระบวนงานในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 
สาเหต ุ
1. เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจระเบียบพัสดุ และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  (เอกสาร
ประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น คุณลักษณะ

ก.ย.59 1. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแบบเฉพาะเจาะจง เป็นรายบุคคล
อย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดอบรมระเบียบพัสดุเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าท่ี อบก.  
3. บันทึกประเด็นข้อผิดพลาดของแต่ละเรื่อง ส าหรับใช้เป็น
ประเด็นตัวอย่างในคู่มือฯ 
4. ปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้

ต.ค. 59-ก.ย.
60 

งานพัสดุ/ 
วัลย์ลดา 
ฐนิชา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน/

วัตถุประสงค์การควบคุม(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
 เฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ รายละเอียดการจ้าง/ขอบเขต

การจ้าง และบันทึกขอจัดซื้อ/จ้าง แสดงเฉพาะวงเงิน
รวมไม่ได้แจกแจงจ านวนเงินแต่ละรายการ เป็นต้น) 

 2.2 การตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบจาก
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จ ากัด (ธพส.) 
ไม่แล้วเสร็จ 
 
สาเหต ุ
1. ครุภัณฑ์มีจ านวนมาก และยังไม่มีการลง
รหัส/ทะเบียน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายจากจุด
ที่ตั้งเดิม  
2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุไม่เพียงพอ 

ก.ย.59 1. ท าทะเบียนลงข้อมูลส าหรับการตรวจเช็คที่มคีวามชัดเจน
และง่ายต่อการเข้าใจ (รหัส จุดที่ตั้ง จ านวน สถานภาพ) 
2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบก. ช่วยตรวจเช็ค ค้นหา และ
ใส่รหัสครุภัณฑ์ของ ธพส. 
- ครุภัณฑ์เฉพาะพื้นทีในส านัก มอบหมายส านักตรวจเช็ค 

และลงข้อมูล 
- ครุภัณฑ์ส่วนกลาง มอบหมาย สอก. ตรวจเช็คและลงข้อมูล 

ต.ค. 59-ก.ย. 
60 

งานพัสดุ/ 
วัลย์ลดา 
ฐนิชา 

 

3. การบริหารกระบวนการคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน 
(การควบคุมใหม่) 

 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผลคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้ตามเป้าหมาย และ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

3.1 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนนิงานลดลง 
 
สาเหตุ 
1. ขาดเอกสารหลักฐานเชิงประจักษป์ระกอบการ
ประเมิน ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน และระบบการ
ต่อต้านการทุจริตขององค์กร  
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจในงานบริหารงาน
บุคคล ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการตอบแบบสอบถาม
ของ ป.ป.ช. 
 
 
 

ก.ย.59 1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดัชนวีัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้าน
ผลประโยชนท์ับซ้อน และระบบการต่อต้านการทุจริตของ
องค์กรให้ครบถ้วน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ของ
ส านักงาน ป.ช.ช. 
2. ช้ีแจงท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ อบก. เกี่ยวกับกฏ
ระเบียบการบริหารงานบุคลากร (ค่าตอบแทน การเลื่อน
ต าแหน่ง การคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา) 

ต.ค. 59-ก.ย. 
60 

คณะท างานงาน/
วัลย์ลดา 

 



9 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน/

วัตถุประสงค์การควบคุม(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
องค์ประกอบการควบคุมด้านสารสนเทศและการสื่อสาร     
4. วิเคราะห์กลั่นกรองและท า
ความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรอง
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
บังคับ และการขึ้นทะเบียนโครงการ 
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้จากการด าเนินโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
 
วัตถุประสงค ์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ 
จากโครงการ T-VER  

4.1 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจน้อย 
 
สาเหต ุ
1. การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ     
อยู่ในระยะเริ่มต้น และปริมาณน้อย ท าให้
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานขาดแรงจูงในการเข้า
ร่วมโครงการ 
2. มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูง เช่น 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการติดตามปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ค่าตรวจสอบและค่าทวนสอบ
โครงการ 
 

ก.ย.59 1. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงการ  T-VER และ
ตลาดคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการ 
2. อบก.ให้การสนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบและหรือ
ทวนสอบโครงการ  T-VER ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ต.ค. 59- ก.ย. 
60 
 

สวป./ 
ศิริพร 

5. การขึ้นทะเบียนผู้ประเมนิภายนอก 
ส าหรับโครงการภาคสมัครใจ และ
ยกระดับผู้ประเมินภายนอกให้เข้า  
สู่ระดับมาตรฐานสากล 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้ประเมินภายนอก
ส าหรับการตรวจสอบและทวนสอบ
โครงการ T-VER ให้มากข้ึน 

5.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประเมินภายนอกลดลง  
 
สาเหต ุ
1.บุคลากรที่มีความรู้ความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก   
มีจ านวนน้อย 
2 ผู้ประเมินภายนอกไม่สนใจที่จะมาขึ้น
ทะเบียน เนื่องจากโครงการ T-VER  มีจ านวน
น้อย 
 

ก.ย.59 1. จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
โครงการฯ ส าหรับผู้ประเมินภายนอก 
2. เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกมาขึ้นทะเบียนให้มากขึ้น 

3.  สร้างแรงจูงใจ โดยการส่งมอบโครงการ T-VER ที่อบก. ให้
การสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก ท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียนรายใหม่ เป็นผู้ประเมิน เพื่อสร้างโอกาสในการ
ตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบ 

ต.ค.59-ก.ย. 
60 

สวป./ 
ศิริพร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน/

วัตถุประสงค์การควบคุม(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ก๊าซเรือนกระจก 
 
วัตถุประสงค ์
1. ระบบสารสนเทศแม่ข่ายแผนที่
สามารถแสดงผลข้อมูลสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจกเชิงเปรียบเทียบ 
(ภาคเกษตร ป่าไม ้และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน) ให้บริการได ้

6.1 ระบบสารสนเทศแม่ข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได ้
 

สาเหต ุ
1. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. ไม่เป็น
ปัจจุบัน 
2. รูปแบบชุดข้อมูลไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และไม่สามารถส่งผ่าน
ข้อมูล ให้น าไปใช้ต่อได้ในวงกว้าง (ในระดับ
กระทรวง หรือ ผู้ใช้งานท่ัวไป) 
3. ผู้ใช้งานทั่วไปขาดความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบ (เนื่องจากระบบ IMS เป็นระบบที่ต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานเฉพาะทางด้าน GIS และ
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่เข้ามาใช้
ระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลไม่เข้าใจวิธีสืบค้นและ
การแสดงผลข้อมูลตามความต้องการได)้ 

ก.ย.59 1. ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. (ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน 

2. ประสานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศทส.) ในการพัฒนาและจัดท าชุดข้อมูลเพื่อให้รูปแบบชุด
ข้อมูลสามารถน าไปใช่ร่วมกับ ทส.ได ้

3. เผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านทาง data.go.th 
4. ออกแบบระบบและเครือ่งมือต่างๆให้ง่ายต่อผู้ใช้งานท่ีอาจ 

จะไม่มีทักษะทางด้าน GIS มากนัก 
5. จัดท าคู่มือการใช้งาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร ่

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

ศขก./ 
พหล/ณัฐสิร ี

7. การบริหารจัดการระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิต 
 
วัตถุประสงค ์
1. ระบบสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก
เชิง (ระบบทะเบียนคาร์บอนเคดิต) 
สามารถให้บริการได ้

7.1 ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไม่สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได ้
 

สาเหต ุ
1. มีการบุกรุกโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
2. ความบกพร่องของอุปกรณ์ และความไม่
มั่นคงของกระแสไฟฟ้า 
3. มีการโจมตีแบบสุ่ม 
5. Software มีจุดบกพร่อง (Bug) 
6. ผู้ใช้งานท่ัวไปขาดความเข้าใจในการใช้ 
งานระบบ 

ก.ย.59 1. มีระบบพิสูจน์ตัวตนและอาศัยเทคโนโลยVีPN ในการเข้ารหัส
ข้อมูลเพื่อป้องกันการสวมสิทธ์ิ (spoofing or Man in the 
middle)  และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 
2. ส ารองข้อมูลทั้งส่วนโปรแกรม (Application) และฐานข้อมลู
โดยอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
3. มีการป้องกันการโจมตีแบบสุ่ม โดยการด าเนินงานต่างๆ ดังน้ี 

- มีระบบ Firewall ที่ก าหนดPackage Filtering ส าหรับการ
ป้องกันการโจมตจีากภายนอก (Drop package, block IP) 

- มีการติดตามพฤติกรรม เช่น brute Force รวมถึงการเข้า
ใช้งานท่ีผิดปกต ิ

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

ศขก. 
พหล/วรารัตน ์
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน/

วัตถุประสงค์การควบคุม(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 
- การจัดท า Quality of Service (QoS) ในการใช้งาน
bandwidth 

3. มีการป้องกันการโจมตีแบบสุ่ม โดยการด าเนินงานต่างๆ ดังน้ี 
- มีระบบ Firewall ที่ก าหนดPackage Filtering ส าหรับการ

ป้องกันการโจมตจีากภายนอก (Drop package, block IP) 
- มีการติดตามพฤติกรรม เช่น brute Force รวมถึงการเข้า

ใช้งานท่ีผิดปกต ิ
- การจัดท า Quality of Service (QoS) ในการใช้งาน

bandwidth 
5. จัดท าคู่มือการใช้งานและเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์ของ
อบก. และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เปิดบัญชี 

8. สื่อสารมวลชน เผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับภาคประชาชน สาธารณชน 
และเยาวชน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือน
กระจกให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

8.1 สื่อประชา สัมพันธ์ไม่เพียงพอและไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
 
สาเหต ุ
1. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
2. สื่อความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก
เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการเข้าใจยาก 
 

ก.ย.59 1. คัดเลือกสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
2. การหาช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้

งบประมาณ เช่น เวป็ไซต์และเฟซบุ๊ก ของ อบก. 
3. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ อบก.เพื่อด าเนินการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ (กรณีเร่งด่วนจ าเป็น) 
4. ปรับปรุงรูปแบบสื่อสมัยใหม่ (new media)และจัดท าเนื้อหา

ให้เข้าใจง่ายกลุ่ม เป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 

ต.ค.59 - 
ก.ย.60 

กสอ./ทักษิณา 

 
 
            ชื่อผู้รายงาน       
            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
            วันที่  26 ธันวาคม  2559 
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ระบบการควบคุมภายใน อบก.  
(บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และเห็นชอบปอ. 3 แล้ว

เมือ่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 
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การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

การควบคุมภายใน หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์การก าหนดให้มีขึ้น  เพ่ือให้มีควา มมั่นใจอย่างสมเหคุสมผล ว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์การ 

2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ภายในและภายนอกองค์การเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance: C) ได้แก่ การปฏิบัติตา มกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานขององค์การ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น  
 

แนวทางระบบการควบคุมภายใน 
 เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายในของภาครัฐที่ก าหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องด าเนินการ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายในพ.ศ. 2544  ซึ่งระบบควบคุมภายในเป็นการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับหน้าที่ (Functional) ที่มุ่งให้ฝ่ายงานได้ตระหนักและก าหนด
กลยุทธ์ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น 

1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท า   แต่
เป็นกระบวนการ  (Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน  (Built in) ประจ าวันตามปกติโดย รวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน ซึ่งได้แก่การวางแผน (Planning) การด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้ นได้โดยบุคลากรขององค์กรอบก . ทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทส า คัญในการให้ การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของอบก .ให้มี
ประสิทธิผลผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก า หนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง



14 
 

กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายในส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 

3. การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส า เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้
ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม  ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท า ให้การด า เนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้   ทั้งนี้ เพราะการควบคุม
ภายในมีข้อจ า กัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากรเนื่องจากความไม่ระมัดระวังไม่เข้าใจค า สั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาดการสมรู้ร่วมคิดกัน  การปฏิบัติผิด
กฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้   ที่ส าคัญท่ีสุด  คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ า นาจในทางที่ผิด   นอกจากนี้การวาง
ระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 
 

หลักการ 
อบก. มีการด าเนินงานการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจัด ต้ัง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 และเป็นไปตามแนวการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ อบก .ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นการด าเนินงาน
ภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก.  
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม  ปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ของ ส านัก / ศูนย์  และในภาพรวมของ อบก .ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามเกณฑ์ที่ ส.ต.ง. ก าหนด และตามเกณฑ์การด าเนินงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงาน ของ อบก.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ   
อบก. ก าหนดปัจจัยจัยเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วน

ที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ และงานสนับสนุนภายในองค์การ  เพ่ือให้หน่วยงานภายในสามารถด าเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายการด า เนินงาน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ 
อบก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน ามาจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในประจ าปี งบประมาณพ .ศ.  2560 ทั้งนี้ ขั้นตอนด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของอบก. ได้แก่ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

ทราบขอบเขตการด า เนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้ครบถ้วน  ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก า หนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติงานตามกรอบของส านักงาน ก.พ.ร. เบื้องต้น 
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ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก า าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544 

มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่สาคัญที่สุดของการบริหารองค์กรผู้ก า กับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของ

หน่วยรับตรวจต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับ  มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตส า นึก ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์จริยธรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และความส าคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ฝ่ายบริหารต้องให้ความสาคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วย
รับตรวจที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

3) กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) เป็นวิธีการต่างๆท่ีน า มาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก า หนดหรือออกแบบ  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่าง            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฝ่ายบริหารต้องจัด ให้มีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกัน  หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและให้สามารถบรรลุผลส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการก าหนดกลยุทธ์
ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้  และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring) การติดตามประเมินผลเป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า  ระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ า เสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด หรือออกแบบไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล หรือต้องปรับปรุง 
 

ขัน้ตอนที่ 3 การบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง 
การบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่า งๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี ้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก า หนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้องแหล่งที่มาของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร กระบวนการท า งาน การด าเนินนโยบายและกลยุทธ์  วัฒนธรรมขององค์กร  สภาพการเงิน  โครงสร้าง
องค์กร และระบบการบริหารงานประสบการณ์ท าางานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก องค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาลสภาวะเศรษฐกิจ การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาวะการแข่งขัน  สภาพสังคม  เหตุการณ์
ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กรผู้ส่งมอบ/ผู้ขายและการเมือง เป็นต้น 
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การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย  
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องโดยตรงกับก ารด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์ กรที่ถ่ายทอดลงสู่ หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ  โดยความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได ้ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในหน่วยงานย่อย ให้ก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย  (แผนควบคุม
ภายใน)  

การจัดประเภทความเสี่ยงจะแบ่งประเภทสอดคล้องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ  COSO  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความ

ไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาด

การควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial and Reporting Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร

และการจัดท ารายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting) ซึ่งน าเสนอต่อผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องการระบุปัจจัย
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง โดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาส และระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
สูงมาก 17-25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันท ี

สูง 10 - 16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

ปานกลาง 5 - 9 ระดับที่ยอมรับได ้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได ้

น้อย 3 - 4 ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคมุปกติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

น้อยมาก 1 - 2 ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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แนวทางการพิจารณาระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

X = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 

คะแนน(X) ระดับผลกระทบ 

X1 X2 X3 X4 

เป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

มูลค่าความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้น 

สูญเสียโอกาส 
ความพึงพอใจ/ความเชื่อถือ 

ของผู้รับบริการ 

5 สูงมาก 
ต่ ากว่าเป้าหมายมากหรือ 

ที่เคยท าได้ในอดีต 
ฝ่ายงานไมส่ามารถรับผิดชอบได ้

ต้องหยุดด าเนินการ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง 

เกิดการร้องเรียนหรือเลิกใช้บริการ 

4 สูง ต่ ากว่าเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องยกเลิกบางโครงการเพื่อจัดสรร

งบประมาณ 
ต้องหยุดด าเนินการในช่วง 1-2 วัน ผู้รับบริการไม่พอใจ 

3 ปานกลาง ต่ ากว่าเป้าหมายชัดเจน กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณภายใน ต้องหยุดด าเนินการภายใน 1 วัน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนด 

2 น้อย ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ 

ในระดับส่วนงาน 
หยุดแก้ไขเล็กน้อย 

กระทบต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 

1 น้อยมาก ยังคงได้ตามเป้าหมาย สามารถยอมรับได ้ การด าเนินการล่าช้า 
กระทบต่อคุณภาพ 

การให้บริการเล็กน้อย 
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Y = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring)  

คะแนน (Y) ระดับโอกาส 

Y1 Y2 Y3 Y4 

การด าเนินโครงการ การปฏิบัติงานประจ า 
เทียบกับคร้ังของ 
การด าเนินการ 

ประมาณ %  
ของการด าเนินการ 

5 สูงมาก เกิดขึ้นแน่นอน เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง เกือบทุกครั้งของการด าเนินงาน 50% 

4 สูง เกิดขึ้นได้เสมอ เกิดขึ้นเป็นประจ า ปีละหลายครั้ง 40% 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นได้บ้าง เกิดขึ้นได้หลายครั้ง เกิดขึ้นได้ทุกป ี 30% 

2 น้อย เกิดขึ้นได้น้อย อาจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง เกิดขึ้นได้ในช่วง 1-2 ปี  20% 

1 น้อยมาก เกิดขึ้นได้ยาก แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ไม่เกิดขึ้นเลยในช่วง 3 ปี  10% 

 

ทั้งนี้ การจัดท าแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 อบก . ได้น าข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มาวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อหาผลกระทบการด าเนินงานที่มีต่อองค์กร และน าไปจัดท าแผนการ
ควบคุมในระดับองค์กร ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ 1) การด าเนินงาน 2)  การรายงานทางการเงิน และ 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้อง โดย การประเมินความเสี่ยงและ น ามาจัดท าแผนการควบคุมภายใน ที่เก่ียวเนื่อง  ตามองค์ประกอบการควบคุม 5 องค์ประกอบ  คือ1) สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 2) กิจกรรมการควบคุม 3) สารสนเทศและการสื่อสาร 4)การประเมินความเสี่ยง และ 5) การติดตามประเมินผล 
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กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง 
 การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ตามผังการตัด สินใจทางกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง กลยุทธ์ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

I 
ความเส่ียง 

ที่ต้องควบคุม 

M: Mitigate risk 
(การควบคุมความเส่ียง) 

เป็นการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ก าหนด ซ่ึงเป็น
ระดับที่สามารถยอมรับได้  
- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงเช่นการจัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการท างาน หรือการจัดหาอุปกรณ์

เพิ่มเติมจากเดิมการจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นต้น 
- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเส่ียงเช่น การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 

   

T: Transfer risk  
(การถ่ายโอนความเส่ียง) 

เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเส่ียง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความ
ช านาญการในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

   

II 
ความเส่ียง 

ที่ต้องหลีกเล่ียง 

A: Avoid risk  
(หลีกเล่ียงความเส่ียง) 

กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเส่ียงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ยกเลิก หรือไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การ
ระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมินความเส่ียงก่อนเร่ิม
โครงการ ซึ่งหากมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 

   

III 
ความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ 

R: Retain risk  
(การยอมรับความเส่ียง) 

เป็นการยอมรับให้ความเส่ียงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเส่ียง
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้ การยอมรับความเส่ียงอาจ
เนื่องมาจากความเส่ียงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเส่ียงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

   

- การควบคุมความเส่ียง 
- หลีกเล่ียงความเส่ียง 
- การถ่ายโอนความเส่ียง 

กรณีต้องการจัดการกับความเส่ียงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้ การเลือกกลยุทธ์ต้องค านึงถึงต้นทุนการ
บริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช ้

   

 

แผนภูม ิ
ความเสี่ยง 

 นโยบาย 
ความเสี่ยง 

I. ความเสี่ยง 
ที่ต้องควบคุม 

III. ความเสี่ยง 
ทีย่อมรับได้ 

ควบคุม 

ถ่ายโอน 
II. ความเสี่ยง 

ที่ต้องหลีกเลี่ยง 
หลีกเลี่ยง 

ยอมรับ 
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ระดับโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

LIKELIHOOD ( Y ) 

สูงมาก 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

ความเสี่ยงสูงมาก (17-25) 

 

สูง 4 
 

 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

20 

ปานกลาง 3 
 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

15 

ความเสี่ยงสูง (10-16) 

 

น้อย 2 
 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

10 

น้อยมาก 1 
 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ความเสี่ยงปานกลาง-น้อยมาก (1-9) 

 

แผนภูมิความเสี่ยงหน่วยงานย่อย 

 

_________________________ 
UNIT RISK PROFILE 

1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ระดับผลกระทบจากความเสี่ยง 
IMPACT ( X ) 

 

ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น (Before: B)  ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย (Target: T)   ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (After: A)B T A 
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สรุปความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ระดับโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
LIKELIHOOD ( Y ) 

สูงมาก 
 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

ความเสี่ยงสูงมาก (17-25) 

 

สูง 4 
 

 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

20 

ปานกลาง 3 
 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

15 

ความเสี่ยงสูง (10-16) 

 

น้อย 2 
 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

10 

น้อยมาก 1 
 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

ความเสี่ยงปานกลาง-น้อยมาก (1-9) 

 

แผนภูมิความเสี่ยงหน่วยงานย่อย 

 

_________________________ 
UNIT RISK PROFILE 

1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ระดับผลกระทบจากความเสี่ยง 
IMPACT ( X ) 

 

ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น (Before: B)  ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย (Target: T)   ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (After: A) B T A 

1.1 

1.1 

2.1 

2.1 

2.2

1 

2.2

1 
3.1 

3.1 

4.1 

4.1 

5.1 

5.1 

6.1 

8.1 

6.1 

7.1

.2 

7.1 

8.1 
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รายละเอียดแผนการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
องค์ประกอบการควบคุมด้านสภาพแวดล้อม        
1. ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
องค์กร  
 
 

ระบบการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
และแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
จัดท าแผนพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง  
1.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบและขาดความ
ต่อเนื่อง (ข้อมูลส านักข้อ 3.3) 

ผลที่ตามมา 
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ อบก. และ
การจัดท า/พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ อบก . ในปี
ต่อไป มีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าและดูแล
ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
ยุทธศาสตร์ประจ าปีไม่เพียงพอ 
2. ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
 

X1*Y1 
5*4=20 

X1*Y1 
3*3=9 

ควบคุม 1. รับบุคลากรเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานประจ า 
2. จัดวางระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี   

- รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
รายงานภารกิจหลักรายไตรมาส 
(กพร.) และรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมและผลผลิตท่ีเกิด
ขึ้นกับโครงการ (งบประมาณ) 

- ออกแบบฟอร์มการรายงานผลและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี  

- จัดท าเอกสารสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
จ านวน 2 ครั้ง คือ ครึ่งปีงบประมาณ 
และสิ้นปีงบประมาณ   

 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

สนย./ 
อารียา 

 

1. มีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานประจ า 
2. มีรายงานการ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
รอบ 6 เดือน และ
ประจ าปี   
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม        
2.การบริหารงาน
พัสดุ 
 

บริหารงานด้านพัสดุ
ให้เป็นไปตาม
แผนงานและ
กฎระเบียบท่ี
ก าหนดไว้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
1. จัดอบรมระเบียบพัสดุให้กับบุคลากร 
2. จัดท าคู่มือระเบียบพัสดุให้น่าสนใจและอ่าน

ง่าย 
3. จัดท าทะเบียบผู้รับจ้างของแต่ละประเภทงาน

เพื่อช่ายอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน
ย่อย 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
2.1 กระบวนงานในการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 
(ข้อมูลส านักข้อ 2.9) 

ผลที่ตามมา 
หน่วยงานภายในองค์กรไม่สามารถด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการได้ตามแผนงาน/ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
- เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจระเบียบพัสดุ และ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง(เอกสาร
ประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น 
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ รายละเอียด
การจ้าง/ขอบเขตการจ้าง และบันทึกขอ
จัดซ้ือ/จ้าง แสดงเฉพาะวงเงินรวมไม่ได้แจก
แจงจ านวนเงินแต่ละรายการ เป็นต้น) 
 

X3*Y2 
3x3=9 

X3*Y2 
2x2=4 

ควบคุม 1. ให้ค าปรึกษา และแนะน าแบบเฉพาะ 
เจาะจง เป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดอบรมระเบียบพัสดุเบื้องต้นให้กับ
เจ้าหน้าท่ี อบก. 
3. บันทึกประเด็นข้อผิดพลาดของแต่ละ
เรื่อง ส าหรับใช้เป็นประเด็นตัวอย่างใน
คู่มือฯ 
4. ปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

ต.ค. 59-
ก.ย.60 

สอก./ 
วัลย์ลดา 
ฐนิชา 

เจ้าหน้าท่ีเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุได้
อย่างถูกต้อง 
ทันเวลา 
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
2.การบริหารงาน
พัสดุ 
 

บริหารงานด้านพัสดุ
ให้เป็นไปตาม
แผนงานและ
กฎระเบียบท่ี
ก าหนดไว้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
1. จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานการ

ควบคุมพัสดุให้ทันตามก าหนด 
2. จัดท าทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน (ครุภัณฑ์ที่

จัดซ้ือด้วยเงินงบประมาณ และรับมอบจาก
กรมธนารักษ)์ 

3. ขออัตราก าลังเพิ่ม 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
2.2  การตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบจาก 
ธพส. ไม่แล้วเสร็จ (ข้อมูลส านักข้อ 2.10) 

ผลที่ตามมา 
- การสูญหายของครุภัณฑ์ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. ครุภัณฑ์มีจ านวนมาก และยังไม่มีการลง
รหัส/ทะเบียน รวมถึงมีการเคล่ือนย้ายจากจุด
ท่ีตั้งเดิม 
2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุไม่เพียงพอ 

X1*Y2 
3x4=12 

X1*Y2 
3x3=9 

ควบคุม 1. ท าทะเบียนลงข้อมูลส าหรับการ
ตรวจเช็คท่ีมีความชัดเจนและง่ายต่อการ
เข้าใจ (รหัส จุดท่ีตั้ง จ านวน สถานภาพ) 
2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ี อบก. ช่วย
ตรวจเช็ค ค้นหา และใส่รหัสครุภัณฑ์ของ 
ธพส. 

 
 

ต.ค. 59-
ก.ย. 60 

สอก./ 
วัลย์ลดา 
ฐนิชา 

ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

3. การบริหาร
กระบวนการ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ด าเนินงาน 
 

บริหาร
กระบวนการ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ด าเนินงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
3.1 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานลดลง 

X4*Y3 
4x3=12 

X4*Y3 
1x1=1 

ควบคุม 1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และระบบการต่อต้านการทุจริตของ
องค์กรให้ครบถ้วน ตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ของส านักงาน 
ป.ช.ช. 
2. ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี 

ต.ค. 59-
ก.ย. 60 

สอก./ 
วัลย์ลดา 
ฐนิชา 

ผลคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใส 
มากกว่าร้อยละ 80 
(ระดับผลการ
ประเมินสูงมาก) 
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 ผลที่ตามมา 

องค์กรขาดความน่าเชื่อถือด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ผลปี 2558 ล าดับท่ี 6  จาก 53 
ร้อยละ 85.35) (ผลปี 2559 ล าดับท่ี 28 จาก 53 
ร้อยละ 81.06) 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. ขาดเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ 
การประเมินดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และระบบการ
ต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจในงานบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงเชื่อมโยงไปถึงการตอบแบบสอบถาม
ของ ป.ป.ช. 

อบก. เกี่ยวกับกฏระเบียบการบริหารงาน
บุคลากร (ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง
และการคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา) 

องค์ประกอบการควบคุมด้านสารสนเทศและการสื่อสาร        
4. วิเคราะห์
กลั่นกรองและท า
ความเห็น
เกี่ยวกับการให้
ค ารับรอง
โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาค
บังคับ และการ
ขึ้นทะเบียน
โครงการ การ
รับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
ท่ีลดได้จากการ
ด าเนินโครงการ

- โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 
- ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลด
ได้จากโครงการ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และ
ประสานส านักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
4.1 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจน้อย (ข้อมูลส านักข้อ 2.11) 

ผลที่ตามมา 
1. ไม่เกิดการใช้ประโยชน์ระเบียบวิธีฯ และ
ระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น  
2. ผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน

X1*Y1 
5x5=25 

X1*Y1 
3x3=3 

ควบคุม จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบโครงการฯ ส าหรับผู้
ประเมินภายนอก 

พ.ย. 59- 
มี.ค. 60 

สวป./
ศิริพร 

1. จัดสัมมนาประชา 
สัมพันธโ์ครงการ T-
VER3 ครั้ง 
2. โครงการท่ีสนใจ
เข้าร่วมและได้รับ
การสนับสนุนการ
ตรวจสอบและหรือ
ทวนสอบไม่น้อย
กว่า 16 โครงการ 
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
ลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัคร
ใจ 

จาก อบก. อาจไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียน 
เนื่องจากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ  
อยู่ในระยะเริ่มต้น และปริมาณน้อย ท าให้
ประกอบการ/หน่วยงานขาดแรงจูงในการเข้า
ร่วมโครงการ 
2. มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูง เช่น 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการติดตามปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก  ค่าตรวจสอบ และค่าทวนสอบ
โครงการ 

5. ขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินภายนอก
ส าหรับโครงการ
ภาคสมัครใจ 
และยกระดับผู้
ประเมินภายนอก
ให้เข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

5.1 หลักสูตรการ
พัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัคร
ใจ และหลักสูตร
ส าหรับผู้ประเมิน
ภายนอก 
5.2 จ านวน
หน่วยงานท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
1. จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เชิญสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเข้า

ร่วมเป็นผู้ประเมิน 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
5.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะขึ้นทะเบียนเป็น 
 ผู้ประเมินภายนอกลดลง 

ผลที่ตามมา 
มีผู้ประเมินภายนอกน้อยราย ท าให้ไม่เกิดการ
แข่งขัน อาจส่งผลให้ราคาในการตรวจสอบและ
ทวนสอบโครงการ T-VER สูง 
 

X1*Y2 
3x4=12 

X1*Y2 
1x2=2 

ควบคุม 1. จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบโครงการฯ ส าหรับผู้
ประเมินภายนอก 
2. เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพใน
การเป็นผู้ประเมินภายนอกมาขึ้นทะเบียน
ให้มากขึ้น 
3. สร้างแรงจูงใจ โดยการส่งมอบ
โครงการ  T-VER ท่ี อบก. ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ผู้ประเมิน
ภายนอกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนรายใหม่
เป็นผู้ประเมิน เพื่อสร้างโอกาสในการ
ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ 
 

ม.ค.-ก.พ. 
60 

สวป./ 
จิตติมา 

1. การจัดอบรม
หลักสูตรการ
ตรวจสอบความ
ใช้ได้และทวนสอบ
โครงการฯ ส าหรับผู้
ประเมินภายนอก 1 
ครั้ง    
2. การเชิญชวน
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไม่น้อย
กว่า 10 หน่วยงาน 
3. จ านวนหน่วยงาน
ท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้
ประเมินภายนอก 
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกมีจ านวน
น้อย 
2. ผู้ประเมินภายนอกไม่สนใจที่จะมาขึ้นทะเบียน 
เนื่องจากโครงการ T-VER  มีจ านวนน้อย 

6. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
ก๊าซเรือนกระจก 
 

6.1 ร้อยละ
ความส าเร็จโครงการ
พัฒนาและปรับปรุง 
ชุดข้อมูลสารสนเทศ
สถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจกเชิง
พื้นท่ี ภาคเกษตร 
ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์เชิงที่ดิน 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
- ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอบก.(ซ่ึงมี

ความเกี่ยวเน่ือง) ให้เป็นปัจจุบัน  
- ก าหนดทวนสอบข้อมูล และก าหนดให้มี

กระบวนการ Cleansing Data ก่อนน าเข้า
ข้อมูล 

- จัดท าคู่มือการใช้งานและจัดฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ดูและระบบ 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
6.1 ระบบสารสนเทศแม่ข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได้ (ข้อมูลส านักข้อ 7.3) 

ผลที่ตามมา 
1. งานล่าช้ากว่าแผน  
2. ใช้จ่ายเกินงบประมาณ 
3. คุณภาพงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

X1*Y1 
3x3=9 

X1*Y1 
1x2=2 

ควบคุม 1. ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ
อบก. (ซ่ึงมีความเกี่ยวเน่ือง) ให้เป็นปัจจุบัน  
2. ประสานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)ในการ
พัฒนาและจัดท าชุดข้อมูลเพื่อให้รูปแบบ
ชุดข้อมูลสามารถน าไปใช่ร่วมกับ ทส .ได้ 
3. เผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านทาง data.go.th 
4. ออกแบบระบบและเครื่องมือต่างๆให้
ง่าย  ต่อผู้ใช้งานท่ีอาจจะไม่มีทักษะ
ทางด้าน GIS มากนัก 
5. จัดท าคู่มือการใช้งาน และ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

ศขก./ 
พหล/ 
ณัฐสิรี 

ชุดข้อมูลท่ีได้รับการ
พัฒนา สามารถเข้า
กันได้กับระบบ
สารสนเทศของ อบก. 
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
2. รูปแบบชุดข้อมูลไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และไม่สามารถส่งผ่าน
ข้อมูลให้น าไปใช้ต่อได้ในวงกว้าง (ในระดับ
กระทรวง หรือ ผู้ใช้งานท่ัวไป) 
3. ผู้ใช้งานท่ัวไปขาดความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบ (เนื่องจากระบบ IMS เป็นระบบท่ีต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานเฉพาะทาง ทางด้าน GIS 
และระบบฐานข้อมูล ซ่ึงอาจจะท าให้ผู้ท่ีเข้ามา
ใช้ระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลไม่เข้าใจวิธีสืบค้นและ
การแสดงผลข้อมูลตามความต้องการได้) 

7.  การบริหาร
จัดการระบบ
ทะเบียนคาร์บอน
เคดิต 
 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจก  
(ระบบทะเบียน
คาร์บอนเครดิต 
(Registry)) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
ด าเนินกิจกรรมจากปี 2559 ต่อเนื่อง 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
7.1 ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไม่สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ (ข้อมูลส านักข้อ 7.4) 

ผลที่ตามมา 
ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไม่ได้รับความ
เชื่อถือ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. มีการบุกรุกโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
2. ความบกพร่องของอุปกรณ์และความไม่
มั่นคงของกระแสไฟฟ้า 
3. เป็นการโจมตีแบบสุ่ม 
4. Software มีจุดบกพร่อง (Bug) 

X4*Y2 
3x3=9 

X4*Y2 
3x1=3 

ควบคุม 1. มีระบบพิสูจน์ตัวตนและอาศัย
เทคโนโลยี VPN ในการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือ
ป้องกันการสวมสิทธิ์(spoofing or Man in 
the middle) และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 
2. ส ารองข้อมูลท้ังส่วนโปรแกรม (Application) 
และฐานข้อมูลโดยอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
3. มีการป้องกันการโจมตีแบบสุ่ม โดยการ
ด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

- มีระบบFirewall ท่ีก าหนดPackage 
Filtering ส าหรับการป้องกันการโจมตีจาก
ภายนอก (Drop package, block IP) 

 - มีการติดตามพฤติกรรม เช่น brute 
Force รวมถึงการเข้าใช้งานท่ีผิดปกติ 

 - การจัดท า Quality of Service 
(QoS) ในการใช้งานbandwidth 
4. มีการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน

จุดบกพร่อง (Bug) ต่าง ๆ ดังน้ี 
- การกู้คืนระบบ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

ศขก./ 
พหล 

วรารัตน์ 

1. ระบบพิสูจน์
ตัวตน โดยอาศัย
เทคโนโลยี VPN  
2. มีข้อมูลส ารอง 
3. Firewall ได้รับ
การต่ออายุและ
สามารถบันทึก log 
4. มีการทดสอบ
การกู้คืนระบบ 
5. การจัดฝึกอบรม
การเปิดบัญชี และ
การใช้งานระบบ 
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กระบวนงานหลัก ผลิต/ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง
เริ่มต้น 

 
ความเสี่ยง
เป้าหมาย 

กลยุทธ์
จัดการ

ความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
5. ผู้ใช้งานท่ัวไปขาดความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบ 

- การตรวจสอบอุปกรณ์ตามระยะเวลา 
- การส ารองข้อมูลท้ังส่วนโปรแกรม 

(Application) และฐานข้อมูลโดย
อุปกรณ์ส ารองข้อมูล 

5. จัดท าคู่มือการใช้งานและเผยแพร่    
ในช่องทางเว็บไซต์ของอบก. และจัด
ฝึกอบรมให้แก่ผู้เปิดบัญชี 

8. สื่อสารมวลชน 
เผยแพร่ ประชา 
สัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับภาค
ประชาชน 
สาธารณชน และ
เยาวชน 

สื่อในการสร้าง
ความรู้  ความ
เข้าใจ ท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
ของ อบก. 

การควบคุมท่ีมีอยู่ ก่อนสิ้นปี 59 
- การขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน

การลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- การหาช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ท่ีไม่

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 
8.1 สื่อประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอและไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง (ข้อมูลส านัก
ข้อ 9.1) 

ผลที่ตามมา 
1. กลุ่มเป้าหมายยังไม่ตระหนักและเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก 
2. อบก. ยังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ 
1. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
2. สื่อความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก 
เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการเข้าใจยาก 

X4*Y2 
3x4=12 

X4*Y2 
1x2=2 

ควบคุม 1. คัดเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด 
2. การหาช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ท่ีไม่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น เว็ปไซต์
และเฟซบุ๊ก ของ อบก. 
3. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ อบก. เพื่อ
ด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์(กรณีมี
ความจ าเป็น) 
4.ปรับปรุงรูปแบบสื่อสมัยใหม่ (new 
media) และจัดท าเน้ือหาให้เข้าใจง่าย
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก
ขึ้น 

ต.ค.59 - 
ก.ย.60 

สสอ./
ทักษิณา 

1. สื่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. ช่องทางการ
สื่อสารใหม่ ๆ 
3. ได้รับการ
สนับสนุน กรณีมี
ความจ าเป็น 
4.รูปแบบสื่อสมัยใหม่ 
(new media) และ
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
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แบบ ปย. 1 – 2 

ส านัก/ศูนย์ 
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แบบปย. 1 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย ์ความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและมีจริยธรรม 

1.2 มีการสนับสนุนพัฒนาความรู้และความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อท าให้การ
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

 
1.1 สภาพแวดล้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายในดี เหมาะสมการ

ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย ์ยุติธรรม มีจริยธรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรฯ 

1.2 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในไดม้ีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการ
เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ทุกป ี
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 งานตรวจสอบ รายงานการติดตามและงานจัดประชุม

ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้การตรวจสอบล่าช้าไม่
สามารถควบคุมไดเ้ป็นผลท าให้อาจให้เกิดความเสี่ยงข้ึน
ได ้

2.2 ความล่าช้าของการได้รับเอกสารการตรวจสอบจาก
หน่วยรับตรวจท าให้การตรวจสอบเกิดความล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนดไว ้

 
2.1 หน่วยตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดการ

ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
2.2 เพื่อให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร เพื่อลดความเสี่ยง
ในการได้รับเอกสารล่าช้า และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ยอมรับ
ได ้
 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการก าหนดจุดประสงค์

ก าหนดเป้าหมายการท างานไว้อย่างชัดเจน มีกลไกการ
ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็น เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดไว้  

3.2 มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
และจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนปฏิบัติงาน
ได้รับมอบหมายและมีการประเมินผลงานเพื่อให้งาน
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้
 

 
3.1 มกีารติดตามงานและการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฏ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การฯ 
3.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบและติดตามตามแผนการ

ตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดท ารายงาน การเก็บ

รวบรวบข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 
4.1 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมสามารถใช้งานได้

สะดวก รวดเร็วทันเวลา และมีการน าระบบ Internet และ Email 
เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจ และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ท างาน ท าให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 
     5.1มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในกรณีพบ
ข้อผิดพลาดไดร้ายงานเสนอใหผู้้บริหาร ผอ.ส านัก และ
เจ้าหน้าท่ี รับทราบ เพื่อหาวิธีการการด าเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทันที 

 
5.1 มีการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอย่าง

ต่อเนื่องทั้งรายเดือนรายไตรมาส กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาด 
มีการรายงานให้ ผอ. องค์การ ผอ.ส านักและเจ้าหน้าท่ี รับทราบ 
และด าเนินแก้ไข และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล และคณะกรรมการองค์การ  

 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 
โดยมีแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการองค์การ แผนปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และคู่มือการ
ตรวจสอบ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ท าให้การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์และ
เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การ 
 
                                                                            ชื่อผู้รายงาน................................................... 

                                                                    ( นางสุภาภัค  ธนาสัมฤทธ์ิ ) 
ต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการ) 

  วันที ่     17   ตุลาคม 2559 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 
 

แบบปย. 2 
หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่    30    เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังมีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหต ุ
 
 

(7) 
1. การส่งเอกสารรายงานการประชุม
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
พิจารณา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเอกสารรายงานการประชุมให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
พิจารณาได้ก่อนเข้าประชุม 1 สัปดาห ์
 
 

1.รวบรวมเอกสารการ
รายงานของส านัก/ศูนย์
น าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทุกเดือน 
2. ประสานงานส านัก/ศูนย์
เพื่อให้มีส่งเอกสารให้ตาม
ก าหนดเวลา 
 

1.ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็น
ทางการก่อนมีการประชุม โดย
การแจ้ง E-mail ให้ส านัก/
ศูนย์ รับทราบ 
2. มีการติดตามประสานงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้ 
ส านัก/ศูนย์ ส่งเอกสารให้ก่อน 
1 สัปดาห ์

- ตสน. ได้รับ
เอกสารรายงานที่จะเข้า
ประชุม คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ จากส านัก/ศูนย์
ช้ากว่า 1 สัปดาห์ 
 

 
1.  ติดต่อส านัก/ศูนย์ อย่างเป็นทางการ
ก่อน 1สัปดาห์ โดยการแจ้งให้ทราบว่า
จะมีการประชุม 
2. มีการประสานงานเพื่อให้ได้รับ
เอกสารรายงาน ส าหรับน าเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
และก าหนดส่งเอกสารรายงานให้ตาม
ก าหนดเวลา 

- กันยายน 
2559ตสน. 

สุภาภัค 
 

 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
วางแผนการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
ส าหรับวางแผนการตรวจสอบภายใน 

-มีการประสานงาน และ
รวบรวมข้อมูลไว้เบื้องต้น
เพื่อจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ 

-ข้อมูลบางรายการ เช่น 
รายละเอียดของงาน โครงการ 
จัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน 
หรือเพียงพอที่จะน ามา
ประเมินความเสี่ยงและ
คัดเลือกเรื่องที่จะตรวจสอบ 

- การรวบรวมข้อมูลมีความ
ล่าช้าท าให้ได้ใช้ข้อมูลเพียง
บางส่วนในการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

-ก าหนดเวลาในการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล
ล่วงหน้า 

- สิงหาคม 
2559ตสน. 

สุภาภัค 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังมีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหต ุ
 
 

(7) 
3. ความล่าช้าของเอกสารที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายในเพ่ือน ามา
จัดท ารายงานการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลการตรวจสอบที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 

-ประสานงานขอเอกสารกับ
หน่วยรับตรวจไว้เบื้องต้น
เพื่อจัดท ารายงานการ
ตรวจสอบ 

-ติดต่อ ประสานงานส านัก
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่ง
เอกสารการตรวจสอบ 

- ได้รับเอกสารล่าช้ากว่า
ก าหนดท าให้รายงานการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี
ที่วางไว้ 

- จัดท าหนังสือเปิดตรวจและระบุ
รายละเอียดของเอกสารที่หน่วยรับ
ตรวจสอบจะต้องจัดส่ง ล่วงหน้า 2 
สัปดาห์ ก่อนท่ีจะท าการตรวจสอบ 

- กันยายน 
2559ตสน. 

สุภาภัค 
 

 

 
 

ชื่อผู้รายงาน............................................................... 
(นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์) 

ต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการ) 
วันที ่17  ตุลาคม  2559 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 

(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 

1. ตรวจสอบและด าเนินงานของ
องค์การในด้านการบริหาร
จัดการ การงบประมาณ 
การเงิน หลักฐานเอกสาร 
เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และ
สอดคล้องกับแผนงานโครงการ
และนโยบาย 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1.1 รายงานผลการตรวจสอบของ
แต่ละหน่วยงานภายในชอง
อบก. 

 x   1.1 ความล่าช้าของเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานภายใน  ระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย 
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเอกสารได้ 

 การรายงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ไม่เป็นไปตามแผนฯ 

 

 ความพร้อมของเอกสารที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายใน 

 ได้รับเอกสารจากหน่วยงานภายใน
ล่าช้า 

 ความผิดพลาดของเอกสารที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายใน 

คุณสุภาภัค  ธนาสัมฤทธิ์ 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 

4 3 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 

2 2 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ความพร้อมของเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายใน 

 ได้รับเอกสารจากหน่วยงานภายในล่าช้า 
 ความผิดพลาดของเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงาน

ภายใน 

 ส่ง Email แจ้งให้กับหน่วยงานผู้รับตรวจ ทราบก าหนดการส่งเอกสารล่วงหน้าเมื่อมี
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ทุกครั้ง 

     คุณวรรณกร นาคะ  เอกสารการประชุมน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯครบถ้วน 

 ให้หน่วยงานที่รับตรวจจะต้องส่งเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายในล่วงหน้า  
2 สัปดาห์ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 

     คุณวรรณกร นาคะ 

 ประสานงานบัญชีด าเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ คือการรายงานงบ
การเงินรายไตรมาส รายปี คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีนโยบายให้หน่วยงานบัญชี
เข้มงวดในการตรวจเอกสารมากขึ้นและจัดส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วัน 

     คุณวรรณกร นาคะ 

คุณ/ 
คุณวรรณกร นาคะ 

 
คุณสุภา 

คุณวรรณกร นาคะ 
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กระบวนงานหลัก 

(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

2.1 หลักเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

     -  -  -  

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X Y X * Y Risk 

    

ความเสี่ยงเป้าหมาย 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X Y X * Y Risk 
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กระบวนงานหลัก 

(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 

3. ประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน และมาตรการ
ควบคุมภายใน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

3.1 รายงาน ปส. 

 x   1.2 บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรการควบคุมภายใน 

 ความคลาดเคลื่อนในการรายงานข้อมูล
ของหน่วยงายภายใน 

 ระดับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของบุคลากรมีความแตกต่างกัน 

คุณสุภาภัค  ธนาสัมฤทธิ์ 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 

2 2 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 

2 1 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ระดับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของบุคลากรมีความ
แตกต่างกัน 

 ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรเรื่องการควบคุมภายใน 
 

     คุณวรรณกร นาคะ  - 

 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายในให้กับบุคลากร      คุณวรรณกร นาคะ  กิจกรรมการจัดอบรมการควบคุม
ภายใน 
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กระบวนงานหลัก 

(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) ผลที่ตามมา 

(Consequences) 
สาเหตุที่เป็นไปได ้

(Possible Causes) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
และแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขต่อผู้อ านวยการโดย
เร่งด่วน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
และแนวทางการป้องกัน 

     -  -  -  

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X Y X * Y Risk 

    

ความเสี่ยงเป้าหมาย 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X Y X * Y Risk 

    

 

 
กระบวนงานหลัก 

(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) ผลที่ตามมา 

(Consequences) 
สาเหตุที่เป็นไปได ้

(Possible Causes) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 

5. งานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

5.1 สรุปรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล 

     -  -  -  คุณสุภาภัค  ธนาสัมฤทธิ์ 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 

- - - - 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 

- - - - 
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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. 2559 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี

ตอ่การควบคุมภายในให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เป็นค า
รับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

- สอก. มีสภาพแวดล้อมโดยการประเมินรวมเหมาะสม ผู้บริหาร
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าท่ีให้เกิดทัศนคติและมีการด าเนินงาน
ตามระบบควบคุมภายในทุกกลุ่มงานเป็นประจ าทุกปี  เจ้าหน้าท่ี
มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานโดยยึดตามประมวลจริยธรรม
องค์การ มีการประเมินผลงานตามช้ีวัดระดับบุ คคลและการ
ประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนมี
จิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  การประเมินความเสี่ยงมีกระบวนการ ค้นหา ระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง และก าหนดแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงได้อยา่งชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

- มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกภารกิจงานของ
สอก . และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการ อบก . รายไตรมาส ท าให้สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1 มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี โดยการจัดฝึกอบรมภายใน 
อบก.และสนับสนุนส่งเสริม ให้เจ้าหน้าท่ี เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ภายนอกองค์การเพิ่มเติม ท าให้ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ที่ เป็นระบบ
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.2 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนงานภายใน สอก.  ได้แก่ 
งานการเงิน งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบัญชี และงานแผนงานและ
งบประมาณ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่
เป็นระบบชัดเจนขึ้น 

- มีการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ได้แก่การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร  การเ ขียนหนังสือ
ราชการ การเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การ
บริหารโครงการ หลักสูตรการคิดเชิงบวก และกฏระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถ น ามา ปรับใช้ พัฒนาองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการปลูกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักฯ ให้เกิดทัศนคติ ใน
การให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ 
- มีการจัดท าคู่มือกระบวนงานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็น
ระบบ 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 - มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท้ังภายในองค์การ
และภายนอกองค์กา ร โดยเฉพาะจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
เช่น ทส . สงป . สตง . ส านักงาน ก .พ .ร . ฯลฯ ในประสานการ
ด าเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการเงิน และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส านัก
ต่างๆ และบุคคลภายนอก ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ท าการ ปรับปรุง
ฐานข้อมูล ให้ทันสมัยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานส าคัญให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการน าระบบ E-office มาใช้บริหารงานภายในองค์การที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจองยานพาหนะ ห้องประชุม และงาน
สารบรรณ  

-   มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีได้
อย่างเหมาะสม  ได้แก่ ระบบ E-office และระบบการบริหาร
ทรัพยากรองค์การ   (ERP) ที่เอื้อประโยชน์ในการท างานได้มาก
ยิ่งข้ีน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
- มีการน าระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ  (ERP) มาใช้ในการ
บริหารระบบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
งานแผนงานและงบประมาณ และงานบริหารบุคคลท าให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
5.  การติดตามประเมินผล 
- มีกา รรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานของ สอก . ตาม
ตัวช้ีวัดภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติ งานประจ าปี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญ การรายงานผลด้านการเงิน การรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในส่วนงานของส านัก 
และในภาพรวมของ อบก . ต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  CEO คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ อบก .รายไตร
มาส และการรายงานผลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบนโยบายการ
บริหารงาน อบก 

 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมิน
คุณภาพการ ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบทั้งภายในองค์การ คือ 
การรายง านต่อ CEO คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการ อบก .และภายนอกองค์การ คือ ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคระหว่างการด าเนินงานได้ทันท่วงที 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

 สอก.  มีสภาพแวดล้อมโดยการประเมินรวมที่เหมาะสม โดยมีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของ สอก. ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ 
โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบการบริหารทรัพยากรขององค์การ (ERP) และระบบประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ใช้สื่อสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและข้อมูลข่าวสารของ
ส านัก และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอ กองค์การ ซึ่งเพ่ิมความรวดเร็ว  ถูกต้อง
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ชื่อผู้รายงาน……………………………………… 
(นางสาวฐิติมา  ฐิติประวัติ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  
 วันที ่  17 ตุลาคม 2559     
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แบบ  ปย.2 

ส านักอ านวยการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

งานบริหารงบประมาณ :  
การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อพัฒนาการรายงานผล
สถานะการด าเนินงานโครงการ
และการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 

1. ปรับแบบฟอร์มที่รายงานเพื่อ 
ส านัก/ศูนย์ สามารถรายงาน
ภาพรวมของโครงการ โดยใช้
ข้อมูลจากส านัก/ศูนย์ ในการ
รายงานทั้งสถานะการด าเนินงาน
และการใช้เงิน (ด าเนินการเอง 
จ้างท่ีปรึกษา และการใช้เงิน) 
2. จัดท าแผนการรายงาน ส่งให้
ส านัก/ศูนย์ เพื่อให้ทราบรอบ
ระยะเวลาในการรายงาน 
3. ติดตามเร่งรัด ผลการรายงาน
จาก ส านัก/ศูนย์ อย่างใกล้ชิด 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การรายงานสถานะการด าเนินงานและผล
การ    ใช้เงินยังไม่แสดงสถานะการด าเนิน
โครงการ    ในภาพรวมของแตล่ะ
โครงการทั้งด้านการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงิน (ด าเนินการเอง จ้างที่ปรึกษา) 
และรายงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ
1. การรายงานยังมีการรายงานแยกส่วน
รายงานของโครงการ (ด าเนินการเอง จ้าง
ที่ปรึกษาและการใช้เงิน) 
2. ส านัก/ศูนย์ ต้องรอการจัดส่งข้อมูลของ
งานงบประมาณ 

1. ปรับรูปแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่สามารถแสดงสถานะการด าเนิน
โครงการในภาพรวมของแต่ละโครงการ 
2. ก าหนดแผนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ แต่
ละไตรมาส และแจ้งให้ส านัก /ศูนย์และ
กลุ่มงาน ทราบ ตามหนังสือ ที่ สอก 
2352/2558 วันท่ี 23 ธันวาคม 2558  
3. ประสานส านัก /ศูนย์ เมื่อใกล้ถึง
ก่อนก าหนด 5วัน 

งบประมาณ 
ศิวาณ ี

 
ระยะเวลา 

ต.ค.58-ก.ย.
59 

- 

การบริหารงานพัสดุ : การ
บันทึกการเบิกวัสดุในระบบ 
ERP 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิก
วัสดุในระบบ ERP ตามหมวด
บัญชีวัสดุ ได้อย่างถูกต้อง 

1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการ
เลือกหมวดบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง 
2. ให้ท่ีปรึกษาแก้เงื่อนไขในระบบ 
ERP การเบิกวัสดุ โดยบังคับให้
เลือกหมวดบัญชีวัสดุก่อนบันทึก
ข้อมูล 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดย
เจ้าหน้าท่ีสามารถเบิก
วัสดุในระบบ ERP ได้
ตามหมวดบัญชีวัสดุ 
และสามารถรายงาน
ต่อฝ่ายบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง 

การเบิกวัสดุในระบบ ERP มีการเลือก
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหมวดบัญชีวัสดุ 
ส่งผลให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
สาเหต ุ
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตาม
หมวดบัญชีวัสดุ  
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานไม่เลือกค่าใช้จ่ายตาม
หมวดบัญชีวัสดุ ในระบบ ERP 
 

1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก้
เจ้าหน้าท่ีในการเลือกหมวดหมู่บัญชีวัสดุ
ในระบบ ERP 
2. ประสานให้ที่ปรึกษา ปรับแก้ไขใน
ระบบ ERP โดยบังคับให้เลือกหมวด
บัญชีวัสดุก่อนบันทึกข้อมูล 

พัสด ุ
วัลย์ลดา / 

ฐนิชา 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58-ธ.ค.

58 
 

- 

ลายเซ็นผู้รายงาน..........................................(นางสาวฐิติมา  ฐิติประวัต)ิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักอ านวยการวันที่  17 ตุลาคม 2559  
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

2. ส านักอ านวยการ (สอก.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. บริหารส านักงานท่ัวไป  

งานสารบรรณ งานอาคาร
สถานที่ และยานพาหนะ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 บริหารจัดการงานสารบรรณ 

งานอาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะและอ านวยความ
สะดวกทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ 
อบก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 x   2.1 สถานที่จอดรถส าหรับคณะกรรมการภายนอกไม่
เพียงพอ 

 คณะกรรมการภายนอกเข้าประชุมไม่
ทันตามก าหนด 

 สถานที่จอดรถของ อบก. มีจ ากัด คุณสุภาพร/คุณอภัสรา/คุณพรชัย 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 สถานที่จอดรถของ อบก. มีจ ากัด  ประสานหน่วยงานเจ้าของสถานที่เพ่ือส ารองที่จอดรถให้      คุณสุภาภร/คุณอภัสรา/ 

คุณพรชัย 
 คณะกรรมการภายนอกมีที่จอดรถ

เพียงพอ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. บริหารส านักงานท่ัวไป  

งานสารบรรณ งานอาคาร
สถานที่ และยานพาหนะ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 บริหารจัดการงานสารบรรณ 

งานอาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะและอ านวยความ
สะดวกทัว่ไปให้เจ้าหน้าที่ 
อบก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 x   2.2 เอกสารที่ส่งให้หน่วยงานภายนอกถูกตีกลับ  เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารซ้ า  หน่วยงานภายนอกย้ายที่อยู่ใหม่ 
โดยไม่แจ้งให้ทราบ 

คุณสุภาพร/คุณอภัสรา/คุณพรชัย 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 หน่วยงานภายนอกย้ายที่อยู่ใหม่ โดยไม่แจ้งให้

ทราบ 
 ประสานกับเจ้าของเรื่องเพ่ือยืนยันที่อยู่การจัดส่งก่อนล่วงหน้า      คุณสุภาภร/คุณอภัสรา/ 

คุณพรชัย 
 เอกสารส่งถึงหน่วยงานภายนอก

ถูกต้อง 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. จัดท า บริหาร และ 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน และงบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 ร่าง พรบ. งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี (ปีงบถัดไป) 
2.2 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี 

ของ อบก. และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 

2.3 แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ปีงบปัจจุบัน) 

2.4 รายงานแผน-ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

2.5 เอกสารสรุปปิดงบรายจ่าย
ประจ าปี และเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  x  2.3 งบประมาณถูกปรับลดหรือไม่ได้รับอนุมัติในโครงการ 
ที่ส าคัญ 
 

 ไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดผลผลิต 
และผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

 นโยบายรัฐบาลที่จ ากัดการเพิ่มขึ้น
ของงบประมาณ 

คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
1 5 5 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 5 5 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 นโยบายรัฐบาลที่จ ากัดการเพิ่มขึ้นของ

งบประมาณ 
 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณภายในองค์กรตามล าดับความส าคัญ      ผอ. อบก. 

 คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
 สามารถด าเนินงานให้เกิดผลผลิต 

และผลลัพธ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ปรับวิธีการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

ประจ าปี 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
 ใช้เงินรายได้ขององค์กรสนับสนุน      ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. จัดท า บริหาร และ 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน และงบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 ร่าง พรบ. งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี (ปีงบถัดไป) 
2.2 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี 

ของ อบก. และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 

2.3 แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ปีงบปัจจุบัน) 

2.4 รายงานแผน-ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

2.5 เอกสารสรุปปิดงบรายจ่าย
ประจ าปี และเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 x   2.4 การรวบรวมข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

 ไม่สามารถรายงานแผน-ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณต่อผู้บริหารและ
คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการ 
อบก. ได้ตามรอบไตรมาสที่ก าหนด 
 

 ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีความผิดปกติของรายงาน
ในระบบ ERP และรายงานจาก
หน่วยงานภายในองค์กรที่รับผิดชอบ
ก่อนสรุปรายงานผล 

 ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายใน 
อบก. ล่าช้ามากกว่า 7 วัน 

 

คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
3 2 6 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
3 1 3 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลที่มีความ

ผิดปกติของรายงานในระบบ ERP และรายงาน
จากหน่วยงานภายในองค์กรที่รับผิดชอบก่อน
สรุปรายงานผล 

 เร่งรัดและสอบทานการตรวจสอบรายงานการบันทึกข้อมูลตามหมวดรายจ่ายของแต่
ละหน่วยงานในระบบ ERP ให้มีความถูกต้อง 

     คุณศิวาณี/คุณปรียานุช  รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินในระบบ 
ERP มีความถูกต้อง 

 ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายใน อบก. ล่าช้า
มากกว่า 7 วัน 

 แจ้งก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลของงานการเงิน และสรุปข้อมูล
การว่าจ้าง จากงานพัสดุให้กับงานแผนงานและงบประมาณ หลังจากสิ้นเดือน 7 วัน 

     คุณศิวาณี/คุณปรียานุช  สามารถจัดท ารายงานแผน-ผลการ
ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณได้
ตามรอบไตรมาสที่ก าหนด   แจ้งเวียนแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอบ

ระยะเวลาการรายงานให้กับส านัก/ศูนย/์กลุ่มงานทราบ 
     คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. บริหารงานความเสี่ยงระดับ

โครงการและงานควบคุม
ภายใน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 แผนบริหารความเสี่ยง (ระดับ

โครงการ) และควบคุมภายใน
องค์กรประจ าปี 

3.2 รายงานแผน-ผลการบริหาร
ความเสี่ยง (โครงการ) และ
ควบคุมภายในองค์กร 

3.3 รายงานประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง (ระดับ
โครงการ) และควบคุมภายใน
องค์กร 

 x   2.5 การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการและควบคุม
ภายในไม่สะท้อนความเป็นจริง 

 หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในได้อย่างเหมาะสม 

 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่ถูกต้อง 

 

คุณศิวาณี/คุณปรียานุช 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
1 4 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ถูกต้อง 
 สนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกระบวนการและข้ันตอนของการควบคุมภายในให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

     คุณศิวาณี/คุณปรียานุช  บุคลากรสามารถใช้กลไกการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการ 
และด าเนินงาน/กิจกรรมของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. บริหารงานการเงิน ทั้งด้าน

รายรับ และรายจ่าย 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 บริหารงานการเงินได้เป็นไป

ตามแผนและคล่องตัว 
ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบที่
ก าหนดไว้ 

 x   2.6 ไม่สามารถตั้งเรื่องเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนด  ผู้รับบริการ รวมทั้งบุคลากรภายใน 
อบก. หน่วยงานภายนอก และเจ้าหนี้
การค้า ได้รับเงินล่าช้า 

 ได้รับเรื่องในการตั้งเบิกจ่ายล่าช้า/
กะทันหัน 

 มีปริมาณงานเร่งด่วนเข้ามาพร้อม
กัน 

 

คุณจีรพา/คุณจิรเดช 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
1 3 3 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ได้รับเรื่องในการตั้งเบิกจ่ายล่าช้า/กะทันหัน  ประสานกับเจ้าหน้าที่ท่ีตั้งเรื่องเบิกในการติดตามการเสนอขออนุมัติ อย่างใกล้ชิด 

เพ่ือให้สามารถรับเงินได้ตามก าหนดระยะเวลาของการด าเนินงาน 
 จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย 

     คุณจีรพา/คุณจิรเดช  เบิกจ่ายได้ทันตามก าหนด 
 มีปริมาณงานเร่งด่วนเข้ามาพร้อมกัน     
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. บริหารงานการเงิน ทั้งด้าน

รายรับ และรายจ่าย 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 บริหารงานการเงินได้เป็นไป

ตามแผนและคล่องตัว 
ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบที่
ก าหนดไว้ 

 x   2.7 ระบบ ERP ไม่เสถียร  เสียเวลาปรับ/แก้ไข งานล่าช้า ไม่ทัน
ตามก าหนด 

 ผู้รับบริการ รวมทั้งบุคลากรภายใน 
อบก. หน่วยงานภายนอก เจ้าหนี้
การค้า ได้รับเงินล่าช้า 

 มีการปรับแก้ไขระบบงานด้านอื่น 
ส่งผลกระทบต่อระบบด้านการเงิน  

คุณจีรพา/คุณจิรเดช 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X3 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X3 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 M 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 มีการปรับแก้ไขระบบงานด้านอื่น ส่งผลกระทบ

ต่อระบบด้านการเงิน 
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลระบบ ERP ในการปรับแก้ไขระบบงานแต่ละด้าน 

ให้ตรวจสอบผลกระทบและความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ERP 
     คุณจีรพา/คุณจิรเดช  ระบบ ERP เสถียรสามารถใช้

ด าเนินการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 

 ให้บริษัทดูแลระบบ ERPแก้ปัญหา      คุณจีรพา/คุณจิรเดช  
 มีการตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล ในระบบ ERP      คุณจีรพา/คุณจิรเดช  
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
5. บริหารงานด้านบัญชี 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
5.1 การรายงานด้านบัญชีได้

ทันเวลาและถูกต้อง 

 x   2.8 ข้อมูลด้านบัญชีที่บันทึกลงในระบบ ERP มีความคลาด
เคลื่อน 
 

 ไม่สามารถออกรายงานและจัดส่ง
ข้อมูลงบการเงินให้กับตสน.  
คณะอนุตรวจสอบฯ คก.อบก. และ
สตง.ได้ทันตามก าหนด 

 User (บุคลากรใหม)่ ไม่เข้าใจการใช้
ระบบ ERP เป็นบางส่วน 

 User คีย์ข้อมูลผิดพลาด และฝ่าย
บัญชีไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องให้     
ที่ปรึกษาแก้ไข เมื่อมีการแก้ไขต้องมี
การ Update server ใหม่ ท าให้ใช้
ระยะเวลามาก 

คุณเอมอร/คุณวรี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 User (บุคลากรใหม)่ ไม่เข้าใจการใช้ระบบ ERP 

เป็นบางส่วน 
 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ใช้(บุคลากรใหม่) 
 

     คุณเอมอร/คุณวรี  รายงานด้านบัญชีมีความถูกต้องและ
ทันเวลา 

 User คีย์ข้อมูลผิดพลาด และฝ่ายบัญชีไม่
สามารถแก้ไขได้ ต้องให้ที่ปรึกษาแก้ไข เมื่อมีการ
แก้ไขต้องมีการ Update server ใหม่ ท าให้ใช้
ระยะเวลามาก 

 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีจากระบบ ERP  เป็นประจ าทุก 7 วัน      คุณเอมอร/คุณวรี 
 ให้บริษัทดูแลระบบ ERP  แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน      คุณเอมอร/คุณวรี 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
6. บริหารงานพัสดุ 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
6.1 บริหารงานด้านพัสดุให้เป็นไป

ตามแผนงานและกฎระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 x   2.9 กระบวนงานในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  หน่วยงานภายในองค์กรไม่สามารถ
ด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการได้ตาม
แผนงาน/ระยะเวลาที่ก าหนด 

 เจ้าหน้าที่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจ
ระเบียบพัสดุ และวิธีปฏิบัติ  
(เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่ครบถ้วน เช่น คุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุ/ครุภัณฑ์ รายละเอียดการจ้าง/
ขอบเขตการจ้าง และบันทึกขอ
จัดซื้อ/จ้าง แสดงเฉพาะวงเงินรวม
ไม่ได้แจกแจงจ านวนเงินแต่ละ
รายการเป็นต้น) 
 

คุณวัลย์ลดา/คุณฐณิชา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X3 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X3 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 เจ้าหน้าที่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจระเบียบพัสดุ และ

วิธีปฏิบัติ (เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน เช่น คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดการจ้าง/ขอบเขตการจ้าง และบันทึก
ขอจัดซื้อ/จ้าง แสดงเฉพาะวงเงินรวมไม่ได้แจก
แจงจ านวนเงินแต่ละรายการเป็นต้น) 
 

 จัดอบรม/ให้ค าแนะน า การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ/ทุกคน 

     คุณวัลย์ลดา/คุณฐณิชา  เจ้าหน้าทีเ่ข้าใจสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 

 จัดอบรมระเบียบพัสดุเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่อบก.        

 บันทึกประเด็นข้อผิดพลาดของแต่ละเรื่อง ส าหรับใช้เป็นประเด็นตัวอย่างในคู่มือฯ        

 ปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้       
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
6. บริหารงานพัสดุ 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
6.1 บริหารงานด้านพัสดุให้เป็นไป

ตามแผนงานและกฎระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 x   2.10 การตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบจาก ธพส. ไม่แล้ว
เสร็จ 

 การสูญหายของครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์มีจ านวนมาก และยังไม่มี
การลงรหัส/ทะเบียน รวมถึงมีการ
เคลื่อนย้ายจากจุดที่ตั้งเดิม 

 เจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอ 

คุณวัลย์ลดา/คุณฐณิชา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 4 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ครุภัณฑ์มีจ านวนมาก และยังไม่มีการลงรหัส/

ทะเบียน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายจากจุดที่ตั้งเดิม 
 ท าทะเบียนลงข้อมูลส าหรับการตรวจเช็คท่ีมีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ (รหัส 

จุดที่ตั้ง จ านวน สถานภาพ) 
     คุณวัลย์ลดา/คุณฐณิชา  ทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่อบก. ช่วยตรวจเช็คค้นหา และใส่รหัสครุภัณฑ์ของ ธพส. 

- ครุภัณฑเ์ฉพาะพ้ืนทีในส านัก มอบหมายส านักตรวจเช็ค และลงข้อมูล 
- ครุภัณฑ์ส่วนกลาง มอบหมาย สอก. ตรวจเช็คและ  ลงข้อมูล 

     คุณวัลย์ลดา/คุณฐณิชา 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
7. การบริหารกระบวนการ

คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
7.1 บริหารกระบวนการคุณธรรม

และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

 x   2.11 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานลดลง 

 องค์กรขาดความน่าเชื่อถือด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ผลปี 
2558 ล าดับที่ 6  จาก 53 ร้อยละ 
85.35) (ผลปี 2559 ล าดับที่ 28 จาก 
53 ร้อยละ 81.06) 

 เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เข้าใจและขาด
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณธรรม
ความโปร่งใสในองค์กร (การ
บริหารงานบุคคล) และการตอบ
สอบถามของส านักงาน ป.ป.ช. 
 

คุณวัลย์ลดา/คณะท างาน ป.ป.ช. 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y3 X * Y Risk 
4 3 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y3 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เข้าใจและขาดการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส
ในองค์กร (การบริหารงานบุคคล) และการตอบ
สอบถามของส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 คณะท างานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเพื่อน าสาเหตุมาพิจารณาปรับปรุง ใน 2 ดัชนี คือ  
1. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระบบการ

ต่อต้านการทุจริตขององค์กร 
2.  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  

     คุณวัลย์ลดา/คณะท างาน 
ป.ป.ช. 

 ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส 
มากกว่าร้อยละ 80 (ระดับผลการ
ประเมินสูงมาก) 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ     
 ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ อบก.และ

การตอบสอบถามของส านักงาน ป.ป.ช.  
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
8. บริหารงานบุคคลและ 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
8.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล  

8.2 ผลการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

8.3 มีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(บุคลากร อนุกรรมการและ
กฎระเบียบ) ที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

8.4 การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8.5 ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเชื่อมโยงกับการปรับ
ขึ้นเงินเดือน 

8.6 การด าเนินงานตามแผน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

8.7 มีหลักเกณฑ์การปรับเลื่อน
ระดับท่ีเหมาะสม 

 x   2.12 ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 ผลคะแนนตัวชี้วัดไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ได้รับมอบภารกิจพิเศษเร่งด่วน  
ที่มิใช่งานประจ า 

คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ได้รับมอบภารกิจพิเศษเร่งด่วน ที่มิใช่งานประจ า  ขอความช่วยเหลือจากส่วนงานอื่นภายใน สอก.ในกรณีที่มีภารกิจพิเศษเร่งด่วน      คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์  สามารถรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ตามเวลาที่ก าหนด 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
8. บริหารงานบุคคลและ 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
8.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล  

8.2 ผลการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

8.3 มีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(บุคลากร อนุกรรมการและ
กฎระเบียบ) ที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

8.4 การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8.5 ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเชื่อมโยงกับการปรับ
ขึ้นเงินเดือน 

8.6 การด าเนินงานตามแผน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

8.7 มีหลักเกณฑ์การปรับเลื่อน
ระดับท่ีเหมาะสม 

 x   2.13 ข้อมูลด้านบุคลากรไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน  การพิจารณา/ตัดสินใจของผู้บริหาร
เกิดข้อผิดพลาด 

 ไม่มีการทบทวนการปรับปรุงข้อมูล
ด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ไม่มีการทบทวนการปรับปรุงข้อมูลด้านบุคลากร

ที่เก่ียวข้อง 
 ด าเนินการทวนสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านบุคลากรในแต่ละเดือน 
 

     คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์  ข้อมูลด้านบุคลากรครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
8. บริหารงานบุคคลและ 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
8.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล  

8.2 ผลการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

8.3 มีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(บุคลากร อนุกรรมการและ
กฎระเบียบ) ที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

8.4 การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8.5 ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเชื่อมโยงกับการปรับ
ขึ้นเงินเดือน 

8.6 การด าเนินงานตามแผน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

8.7 มีหลักเกณฑ์การปรับเลื่อน
ระดับท่ีเหมาะสม 

 x   2.14 การไม่สามารถด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรม
บุคลากรได้ตามท่ีก าหนด 

 บุคลากรขาดสมรรถนะครบถ้วนตามที่
ก าหนด 

 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินงานตาม

แผนที่ก าหนด 
 จัดหาอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือมารับผิดชอบในการด าเนินงานโดยตรง      คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์  สามารถด าเนินงานตามแผนการ

ฝึกอบรมบุคลากรได้ตามท่ีก าหนด 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
9. สนับสนุนงานพัฒนากฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ขององค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
9.1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลมีความ
เหมาะสม และทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

 x   2.15 ไม่สามารถปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบของ อบก. ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ไม่ทันสมัย
ไปใช้อ้างอิง 

 ไม่มีการทบทวนและปรับปรุง กฎ 
ระเบยีบ ข้อบังคับของ อบก. 

คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ไม่มีการทบทวนและปรับปรุง กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของ อบก. 
 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ อบก.      คุณณัฐพจน์/คุณภรณ์ทิพย์  ข้อบังคับ/ระเบียบของ อบก. เป็น

ปัจจุบันและเหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสีย่ง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
10. งานเลขานุการผู้บริหาร 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
10.1 สนับสนุนงานเลขานุการให้

ผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (การนัดหมาย) 

 x   2.16 การนัดหมายกับผู้บริหารคลาดเคลื่อน  ผู้บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ส าคัญได้เนื่องจากมีการนัดหมาย 
ทับซ้อน 

 มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการนัด
หมายกะทันหัน 

 ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าเพื่อท าการ
นัดหมาย 

 ไม่ได้ลงบันทึกในตารางนัดหมาย 
 มีการนัดหมายกับผู้บริหารโดยตรง 

คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X3 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X3 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสีย่งระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการนัดหมายกะทันหัน  จัดท าแบบฟอร์มการนัดหมายผู้บริหาร โดยระบุข้อมูลที่จ าเป็นในการนัดหมาย

เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานรับทราบ 
     คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร  การนัดหมายของผู้บริหารถูกต้อง

เป็นไปตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าเพื่อท าการนัดหมาย  มีการทบทวนก าหนดการนัดหมายกับผู้บริหาร      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
 ไม่ได้ลงบันทึกในตารางนัดหมาย  บันทึกการนัดหมายเข้าสู่ระบบอีเมล      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
 มีการนัดหมายกับผู้บริหารโดยตรง  ประสานกับแต่ละส านักเพ่ือตรวจทานการนัดหมายกับผู้บริหาร      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
  ยืนยันกับผู้นัดและแจ้งเตือนผู้บริหาร 1 วัน      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
10. งานเลขานุการผู้บริหาร 
ผลผลิต/ผลลัพธ ์
10.1 สนับสนุนงานเลขานุการให้

ผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (งานเอกสาร) 

 x   2.17 ผู้บริหารไม่สามารถพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม
เอกสารได้อย่างทันท่วงที 

 ไม่สามารถด าเนินการส่งหนังสือได้
ตามก าหนด 

 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือ
ปฏิบัติงานได้ทัน 

 ได้รับเอกสารกะทันหัน 
 มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง 
 ผู้บริหารติดภารกิจ 

คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X3 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X3 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ได้รับเอกสารกะทันหัน  ส่งหนังสือให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการทางอีเมลe-office หรือทาง LINE      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร  เจ้าของเรื่องหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตามข้อพิจารณาสั่งการสามารถ
ปฏิบัติงาน/ด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนด 

 มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง  ขอความร่วมมือให้แต่ละส านักมีการตรวจทานก่อนเสนอมาที่เลขานุการผู้บริหารขอ      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
 ผู้บริหารติดภารกิจ  อนุมัติใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้บริหารติดภารกิจ      คุณอนุธิดา/คุณจรรยาพร 
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แบบ ปย. 1-2  
สนย. 
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แบบปย. 1 
ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณวันที่ 30 กันยายน 2559 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- มีการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ อบก. ปี พ.ศ. 

2560-2564 และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สนับสนุน นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง  

- พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ อบก. ให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบัน 

- ประสานการจัดท าสัญญา ความตกลง หรือบันทึกความร่วมมือ 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ อบก 

 
- เพื่อให้ อบก.สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศและโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย 

- กฎระเบียบ อบก. ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
 
- ความร่วมมือ อบก. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา/ 

MoU/MoC) ตามนโยบายและแผนท่ีวางไว้  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 

- โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มีการประเมินความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง รวมการจัดวางแผน
บริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และมีการ
รายงานผลต่อคณะท างานโครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 
อบก. และคณะกรรมการ อบก.ทุกไตรมาส 

 

- เพื่อบูรณาการและเช่ือมโยงกัน ท้ังการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management)การบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานภายในหรือการควบคุมภายใน (Internal 
Control)  และการบริหารความเสี่ยงระดับ โครงการ (Project 
Risk Management)เพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับ ได้  เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว ้

3. กิจกรรมการควบคุม 
- ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีให้มีความ

ชัดเจนและมอบหมายงานตามความเหมาะสม ท้ังตามหน้าท่ี
และความสามารถของบุคลากร 

 
- ในกรณี ที่มีงานเร่งด่วนจ านวนมาก ท าให้บุคลากรที่มีจ านวน

จ ากัดต้องท างานหลายงานซ้อนกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก สนย .ได้ด าเนินการ
ควบคุมโดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของงานท่ีได้รับและ
การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกและส่งเจ้าหน้าท่ีที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมประชุม  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ใช้การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
จากในและต่างประเทศจากเว็บไซต์ ของ อบก . ประสานกับ
หน่วยงานต่างประเทศ และใช้วิธีส่งข้อมูลและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารภายในองค์การ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูล
ข่าวสารและก าหนดการประชุมต่างๆ และแจ้งขอข้อมูลการ
ด าเนินงานของแต่ละส านัก ในการจัดท ารายงานและข้อมูลของ
ส านักอ่ืนๆ ตามที่ ทส. และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆขอมา 

 

- สามารถใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ใน
รูปแบบต่างๆ ช่วยให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นระบบที่
สามารถสืบค้นได้ง่าย 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. การติดตามประเมินผล 

- มีการประชุมส านักเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักในเรื่องต่างๆ 

- มีการประชุมส านักเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของงานตาม ภารกิจและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
และเพื่อทราบถึงปัญหาและร่วมพิจารณาถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และ
จัดส่งข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 สนย. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่ งมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของ สนย . 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าท่ีต้องท างานอย่างเร่งด่วนซึ่งอาจมี
ผลให้คุณภาพงานลดลง โดยการจัดสรรงานอย่างเหมาะสม และให้เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้งานอ่ืนภายในส านักเพื่อท างานทดแทนกัน
ได้ชั่วคราว และพิจารณาไม่เข้าร่วมการประชุมบางครั้งถ้าไม่จ าเป็น รวมทั้งมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ท างานและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วในการท างานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน.………………………………………….. 

        (นายพิษณุพล สงวนนวล) 
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร ์
วันที ่19  ตุลาคม 2559  
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แบบ  ปย.2 

ส านักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

โครงการพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมภาคเอกชนสนับสนุน
ป่าชุมชนลดโลกร้อน 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนและมีประสิทธิภาพ 

มีการประชุมหารือ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ร่วมในการด าเนิน
โครงการของป่าชุนชนกับ
ภาคเอกชน 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

ผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการขึ้นอยู่กับนโยบายของ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนป่า
ชุมชน 
 
สาเหต ุ
ต้องระดมทุนจากภาคเอกชนใน
การด าเนินโครงการ 
 

1. มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือโครงการ
ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนท่ีหน่วยงาน
ภาคเอกชน จ านวน 3 ราย ได้แสดงความจ านง
ให้การสนับสนุนป่าชุมชนจ านวน 3 แห่ง และ
ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง  
กรมป่าไม้ อบก . ภาคเอกชนผู้ให้ การสนับสนุน
และชุมชนผู้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จ 
2. มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ร่วมกับ กรมป่าไม้ และส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่ผู้ให้การสนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด โลกร้อน 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนสนับสนุนชุมชนผู้ดูแลรักษาป่า 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
ธนสิทธ์ิ 

 
ระยเวลา 

ต.ค 58-ก.ย.59 

- 

 
 

ลายเซ็นผู้รายงาน.......................................... 
(นายพิษณุพล  สงวนนวล)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 
วันที่ ....19 ตุลาคม 2559. 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

3. ส านักยุทธศาสตร์ (สนย.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผูร้ับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกและแผนบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ตลอดจนติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้ง 
แผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 แผนยุทธศาสตร์ อบก. 

ปี 2561-2565 
1.2 แผนยุทธศาสตร์ อบก. 20 ปี 
1.3 แผนบริหารความเสี่ยง อบก. 
1.4 รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กร 

1.5 ระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

 x   3.1 การไม่สามารถจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ได้ตาม
แผนที่ก าหนด 
 

 การทบทวนผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ อบก. ปี 2560 และการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ อบก. 
ปีงบประมาณ 2561-2565 ล่าช้า 

 

 ความไม่พร้อมของหน่วยงานภายใน
องค์กรในการจัดประชุมร่วมกัน 

 

คุณอารียา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผูก้ ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ความไม่พร้อมของหน่วยงานภายในองค์กรในการ
จัดประชุมร่วมกัน 

 ก าหนดปฏิทินการจัดประชุมและแจ้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องล่วงหน้า      คุณอารียา  ปฏิทินการจัดประชุมที่เวียนแจ้ง
หน่วยงานภายใน 

 วางแผนวันประชุมส ารองส าหรับกรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ตามก าหนด      คุณอารียา  วันจัดประชุมส ารอง 

 การจัดประชุมผู้บริหารเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ      คุณอารียา  รายงานการประชุมฯ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกและแผนบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ตลอดจนติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้ง 
แผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 แผนยุทธศาสตร์ อบก.  

ปี 2561-2565 
1.2 แผนยุทธศาสตร์ อบก. 20 ปี 
1.3 แผนบริหารความเสี่ยง อบก. 
1.4 รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กร 

1.5 ระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

 x   3.2 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
มีจ ากัด 

 แผนยุทธศาสตร์ อบก. 20 ปี ขาดความ
ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอต่อการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ  

 การเปลี่ยนแปลงโครงการ/แผนการ
ด าเนินงานท าให้การจัดจ้างที่ปรึกษา
ล่าช้า 

คุณอารียา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 การเปลี่ยนแปลงโครงการ/แผนการด าเนินงานท า
ให้การจัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้า 

 สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับที่ปรึกษาเพ่ิมเติม      คุณอารียา  ข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

 ติดตามการด าเนินงานและหารือกับปรึกษาอย่างใกล้ชิด      คุณอารียา  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ของที่ปรึกษา 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกและแผนบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ตลอดจนติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้ง 
แผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 ระบบการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

 x   3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง 

 ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรายงานผล
การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
อบก. และการจัดท า/พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ อบก. ในปีต่อไป มีไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าและ
ดูแลระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีไม่เพียงพอ 

 ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน 

คุณอารียา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
5 4 20 VH 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท าและดูแลระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปีไม่เพียงพอ 
หมายเหตุ :  เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบจัดท าระบบการติดตาม
ฯ จะต้องรับผิดชอบดูแลงานหลายด้าน เช่น การจัดท ายุทธศาสตร์
องค์กร การจัดท าความเส่ียงองค์กร และการรายงานตามข้อสั่งการ
ระดับกระทรวง เป็นต้น 

 รับบุคลากรเพิ่มเพ่ือปฏิบัติงานประจ า 
 

 

     คุณอารียา  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า 

 ไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

 จัดวางระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี   
- รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานภารกิจหลักรายไตรมาส (กพร.) และรายงานผล

การด าเนินงานกิจกรรมและผลผลิตที่เกิดขึ้นกับโครงการ (งบประมาณ) 
- ออกแบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประจ าปี 
- จัดท าเอกสารสรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 2 ครั้ง คือ 

ครึ่งปีงบประมาณ และสิ้นปีงบประมาณ 

     คุณอารียา  มีรายงานการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 
เดือน และประจ าปี   
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทาง

ด าเนินงานข้อเสนอเชิงนโยบาย 
แรงจูงใจ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจก ตลอดจนการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน-

ประชาชนในการดูแล รักษา 
และปลูกป่า 

2.2 แนวทางสร้างแรงจูงใจให้ 
ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การลด GHG 

 x   3.4 จ านวนภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการภาคีสนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดองค์กร 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่
ทั่วถึง 

 ภาคเอกชนต้องการเห็นผลการด าเนิน
โครงการต้นแบบในปีที่ผ่านมา ก่อนที่
จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 

 ยังไม่มีมาตรการ แรงจูงใจสนับสนุน
จากภาครัฐ 

คุณธนสิทธิ์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
4 3 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง 
 

 การประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดระยอง      คุณธนสิทธิ์  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 ภาคเอกชนต้องการเห็นผลการด าเนินโครงการ
ต้นแบบในปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการ 

 ติดตามผลการด าเนินโครงการต้นแบบปีที่ผ่านมา     คุณธนสิทธิ์  รายงานผลการด าเนินโครงการต้นแบบ
ปีที่ผ่านมา 

 ประชุมหารือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความเชื่อม่ันในแนวทางการ
ด าเนินโครงการ แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการต้นแบบที่ผ่านมา 
และชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมที่จะเกิดข้ึนจากการสนับสนุนป่าชุมชน 

    คุณธนสิทธิ์  รายงานการประชุมหารือกับ
ภาคเอกชน 

 ยังไม่มีมาตรการ แรงจูงใจสนับสนุนจากภาครัฐ  ประสานงานกับหน่วยงานกระทรวงการคลัง เพื่อผลักดันให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ภายใต้โครงการ 

    คุณธนสิทธิ์  ผลการหารือแนวทางการผลักดันให้มี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้โครงการ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. ติดตาม  วิเคราะห์ สนับสนุน 

และจัดท าท่าทีการเจรจาภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนเข้าร่วมใน
กระบวนการพัฒนากฎ ระเบียบ 
และแนวทางการด าเนินงาน
ระหว่างประเทศ ด้านการ
จัดการก๊าซเรือนกระจกและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้ง สื่อสารเผยแพร่ข้อมูล 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 ท่าทีการเจรจาของไทยในเวที 

UNFCCC และเวทีที่เก่ียวข้อง
ที่ทันสมัยและเหมาะสม 

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลการเจรจาฯ 

 x   3.5 ข้อมูลสนับสนุนการเจรจาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 ขาดการก าหนดท่าทีการเจรจาของไทย
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทการ
ด าเนินงานในประเทศ 

 

 เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการ
ติดตามประเด็นเจรจาที่เกี่ยวข้อง 

 ขาดข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายใน อบก.เพ่ือใช้ประกอบการ
ประชุม 

 

คุณธวัชชัย/คุณศุภณัฐ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการติดตามประเด็น
เจรจาที่เก่ียวข้อง 
 

 ก าหนดเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการเข้าร่วมการประชุมแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน
เสนอผู้บริหาร 

     คุณศุภณัฐ  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

 มีการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท่ีไปเข้าร่วมการเจรจาให้มีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

     คุณศุภณัฐ  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพฯ 

 ขาดข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน อบก.
เพ่ือใช้ประกอบการประชุม 

 วางแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบก. ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอข้อมูล
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเจรจา 

     คุณศุภณัฐ  แนวทางการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน อบก. 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการ

เกี่ยวกับการพัฒนากฎ ระเบียบ 
และกฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ รวมทั้งประสาน
การจัดท าสัญญา หรือบันทึก
ข้อตกลง/ความร่วมมือต่างๆ 
ระหว่างองค์การกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 แนวทางการพัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคเอกชน
และกฎหมาย ETS 

4.2 กฎระเบียบ อบก. ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 

4.3 อบก. มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
สัญญา หรือบันทึกความ
ร่วมมือตามนโยบายและแผนที่
วางไว้ 

4.4 ข้อเสนอแนะและข้อวินิจฉัยใน
ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของ อบก. 

 x   3.6 ผลการศึกษาของที่ปรึกษาขาดความสมบูรณ์และคุณภาพ
ที่เพียงพอ 

 แนวทางการพัฒนากฎหมายไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 ไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
ด้านกฎหมายที่จะศึกษา 

 

คุณศิลป์สม/คุณศุภณัฐ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านกฎหมาย 
ที่จะศึกษา 

 จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ      คุณศิลป์สม/คุณศุภณัฐ  ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 

 เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเป้าหมายยื่นข้อเสนอโครงการ      คุณศิลป์สม/คุณศุภณัฐ  ที่ปรึกษาที่ได้รับการจัดจ้าง 

 สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ      คุณศิลป์สม/คุณศุภณัฐ  ข้อมูลสนับสนุน 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
5. สื่อสารสร้างความเข้าใจและ

ประสานความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น 
รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท านโยบายและ
แผนระดับชาติ ระดับกระทรวง 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการก๊าซ
เรือนกระจกและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
5.1 การเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 

 x   3.7 ข้อมูลสนับสนุนการประชุมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร 

 สูญเสียโอกาสในการสร้างบทบาท
องค์กรในการประชุมระดับต่าง ๆ 
 

 

 ขาดข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายใน อบก.เพ่ือใช้ประกอบการ
ประชุม 

 

คุณอารียา/คุณธนสิทธิ์/คุณศิลป์สม/ 
คุณศุภณัฐ 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดบั 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 1 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ขาดข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน อบก.
เพ่ือใช้ประกอบการประชุม 

 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบก. ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอข้อมูลสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุม 

     คุณอารียา/คุณธนสิทธิ์/ 
คุณศิลป์สม/คุณศุภณัฐ 

 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายใน อบก. 

 เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในประเด็นการประชุมที่เก่ียวข้อง      คุณอารียา/คุณธนสิทธิ์/ 
คุณศิลป์สม/คุณศุภณัฐ 

 เจ้าหน้าที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ 
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แบบ ปย. 1 
ส านักพัฒนาธุรกิจ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เป็นค า
รับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

1.2  มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3  มีระบบสื่อสารทางการพูดคยุโดยตรง อีเมลไลน์ ให้
ทราบทั่วกันและติดตามผล โดยการใช้การประชุม
ร่วมกันทุกเดือนๆ ละ 2 คร้ัง  

1.4  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง 
ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ 

สพธ. มีบรรยายกาศและสภาพแวดล้อมโดยรวมเหมาะสม
และส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดย 
− ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในเร่ือง

ของธรรมาภิบาลโดยยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ 
และลดการกดดันหรือใช้วิธีการที่รุนแรงในการติดตาม
งานและสั่งการ 

− ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนเข้าใจขอบเขต หน้าที่ ในการปฎิบัติงาน รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การที่เก่ียวข้องและเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและมีอิสระ
ในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที ่

− ในแต่ละเดือนมีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน โดยครั้งที่ 1 ประชุมร่วมกัน 2 ฝ่ายระหว่าง
หัวหน้างาน กับผู้ปฏิบัติงาน และคร้ังที่ 2 ประชุม
ร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างผู้บังคับบัญชาก ากับสายงาน 
หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

− ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมาย ตลอดจนจิตส านึกทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง 
2.2  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกณฑ์ในการ

พิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง วิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง 

− มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการระบุความ
เสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
และเข้าใจตรงกัน 

− มีการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและแผนบริหารความ
เสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย ซึ่งเกิดจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จึงน าไปสู่
การก าหนดมาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ในการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
− มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ทั้งในระดับโครงการและหน่วยงานย่อย และรายงานผล
ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและ
คณะกรรมการอบก. รายไตรมาสโดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ท าให้มคีวามมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  มีแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
3.2  พัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในเร่ืองกิจกรรมต่างๆ  
3.3  ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในการให้บริการ

ที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อ 
3.4  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลของกิจกรรม 

− สพธ. มีการก าหนดแผนการควบคุมตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง 

− เจ้าหน้าที่สพธ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความเข้าใจในกลไกการตลาดรูปแบบใหม่ๆและเท่าทัน
กับผลการเจรจาเร่ืองโลกร้อน 

− มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และจัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ทรัพยากรและเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 

− เจ้าหน้าที่ส านักฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ มีความสุภาพ มคีวามกระตือรือร้นเต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นหลัก 

− มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
จ านวนมากเพื่อเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมของ สพธ.  

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม 

− ได้ท าการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา โดย
ก าหนดเวลาและจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

− ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อ
ความต้องการของผู้ใช้สะดวกในการเข้าถึง และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

− มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน ทันต่อเวลาโดยผ่านระบบ
เครือข่ายต่างๆ รวมทั้งได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆเผยแพร่ให้แกผู่้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 

5.  การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

− มีการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ส าคญัเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ เช่น 
การจัดท ารายงานตามภารกิจหลัก รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ เพื่อแสดงผลส าเร็จของงานและความ
คลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
− มีการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2552 เร่ือง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการบริหารและการ
ติดตามงานให้องค์การมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

สพธ. มีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานต่างๆ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสง ค์ขององค์การฯ  โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง     
มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องจ านวนมากเพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรร มของ
องค์การฯ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง    
จึงได้ก าหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมมากขึ้นแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 
 
 

 ชื่อผู้รายงาน …………………………………….. 
               (นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ 
วันที่ 17ตุลาคม 2559 
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แบบ  ปย.2 

ส านักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

1. ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัคร
ใจภายในประเทศปีที่ 3 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้กิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นที่รู้จัก
ในประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น ซ่ึงจะท า
ให้มีบุคคล/องค์กร/ผลิตภัณฑ์/การจัดงาน
อีเว้นท์ ที่ได้รับ การรับรองใช้เครือ่งหมาย
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนมีจ านวนมากขึ้น 

 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในสาขาการ
ให้บริการต่างๆ 

 จัดแคมเปญกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน 

 ก าหนดให้องค์น าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการ
ซ้ือคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมชดเชย
และมาขอการรับรองการใช้เครื่องหมายกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนกับอบก. 

 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ท ากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส. 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน 

เป็นความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเส่ียง
รองรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้น ามาบริหาร
ความเส่ียง กอปรกับมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน ท าให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- - อโณทัย 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58–ก.ย.59 

 

 

2.. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้มีจ านวนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิต ในแต่ละคร้ังมากขึ้น 

 จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง ตลาด
คาร์บอน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน
ต่างๆ การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต และกลไกตลาด
รูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พัฒนา
โครงการ บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สมาชิกของ 
อบก. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การลงทุนและการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 

 เผยแพร่ข้อมูลตลาดคาร์บอนรายสัปดาหเ์พื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวราคาคาร์บอนเครดิต และวิเคราะห์
ผลกระทบของเหตุการณ์ส าคัญต่อตลาดคาร์บอน 

เป็นความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเส่ียง
รองรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้น ามาบริหาร
ความเส่ียง กอปรกับมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน ท าให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- - อโณทัย 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58–ก.ย.59 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

3. โครงการจัดท าแนวทางการใช้กลไกตลาด
รูปแบบใหม่และกลไกอ่ืนเพื่อสนับสนุนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวแ้ละสามารถการส่งมอบผล
การศึกษาทั้งหมดภายใต้โครงการทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 มีการประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

 จัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากศ และการประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจ 

เป็นความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเส่ียง
รองรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้น ามาบริหาร
ความเส่ียง กอปรกับมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน ท าให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- - นพรัตน์,ศรันย์ 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58–ก.ย.59 

- 

4. โครงการน าร่องระบบการซื้อขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้ได้จ านวนองค์กรน าร่องที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนด และลด
ความเส่ียงจากการที่องค์กรเป้าหมายที่มี
ขีดความสามารถไม่ทราบข้อมูล หรือการ
ถอนตัวหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ผ่าน
เครือข่ายต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 รับสมัครและคัดเลือกองค์กรที่มีความพร้อมให้ได้
จ านวนมากกว่าเป้าหมาย 

 จัดให้มีการท าความตกลงระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขององค์กร
ในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จ 

เป็นความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเส่ียง
รองรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้น ามาบริหาร
ความเส่ียง กอปรกับมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน ท าให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- - ปฐม, นพรัตน์  
 

ระยะเวลา  
ต.ค.58-ก.ย.59 

 

5. โครงการขยายผลการส่งเสริมการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

เพื่อให้มีผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมเห็น
ประโยชน์และความส าคัญของการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงจะส่งผลให้มี
จ านวนผู้ประกอบการสมัครขอการรับรอง
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ การรับสมัครองค์กรน าร่อง
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางกลุ่มอุตสาหกรรม 
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมและสื่อต่างๆ เพื่อใช้จ านวน
องค์กรน าร่องเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ชี้แจงและก าหนดกรอบเวลาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้ทราบล่วงหน้า และเตรียมความพร้อม
องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการ 

 เพื่อจัดท ามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถขององค์กร 

 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ การจัดเก็บข้อมูลและ

เป็นความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเส่ียง
รองรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้น ามาบริหาร
ความเส่ียง กอปรกับมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน ท าให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- - ธาดา 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58–ก.ย.59 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

แนวปฏิบัติในการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ให้แก่องค์กรน าร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย
ก าหนดให้มีจ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน 

6. โครงการพัฒนาตลาดของฉลาก
คาร์บอน 
 
วัตถุประสงคข์องการควบคุม 
เพื่อให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจาก
การส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมาย Carbon 
Footprint Reduction ไดต้ามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฉลากใหม่ (ฉลาก
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือฉลากลดโลกร้อน)ให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบ และเห็นประโยชน์ของ
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอนอื่นๆ 
มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกได้รู้จักและเห็นประโยชน์
ในการจัดท าฉลากคาร์บอน  

 จัดท าและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนรู้จักและเห็น
ประโยชน์ของฉลากคาร์บอนมากยิ่งขึ้น 

 

เป็นความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ 
โดยมีมาตรการการบริหารความเส่ียง
รองรับอยู่แล้ว จึงไม่ได้น ามาบริหาร
ความเส่ียง กอปรกับมีการด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน ท าให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- - ภคมน 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58–ก.ย.59 

 

 

ลายเซ็นผู้รายงาน..........................................(นางสาวสุมน  สุเมธเชิงปรัชญา)  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ     วันที ่17 ตุลาคม 2559........ 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

4. ส านักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาตลาดคาร์บอน

ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 กฎการด าเนินงานส าหรับ

ระบบ ETS ซึ่งจะน าไปใช้
ประกอบการจัดท ากฎหมาย 
ETS 

1.2 แนวทางการตรวจวัด รายงาน 
และทวนสอบภายใต้ระบบ 
ETS ส าหรับอุตสาหกรรมราย
สาขา 

1.3 รูปแบบการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต (Trading Platform) 
ส าหรับประเทศไทย 

1.4 มีโรงงาน 38 แห่งเข้าร่วม
โครงการในระบบ ETS  
ภาคสมัครใจ 

1.5 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส าหรับการด าเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกด้วยกลไกราคา
คาร์บอนเพิ่มเติมจากการ
ด าเนินงานภายใต้แผน NDC 
ของประเทศ 

 x   4.1 การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบซื้อขาย
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศไม่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 กลไกท่ีเสนอภาครัฐไม่ถูกน าไปขยายผล
อย่างเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นภาคบังคับ 
 

 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
โดยตรง 

 การเผยแพร่ข้อมูลและการสร้างการมี
ส่วนร่วมระบบซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เพียงพอ 
 

คุณปฐม/คุณนพรัตน์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y4 X * Y Risk 
2 5 10 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y4 X * Y Risk 
1 5 5 M 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐที่เก่ียวข้อง
และรับผิดชอบโดยตรง 

 จดัตั้งคณะท างานตลาดคาร์บอนเพื่อสร้างการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกตลาด
คาร์บอน 

     คุณปฐม/คุณนพรัตน์  แผนบุรณาการเพื่อขับเคลื่อนกลไก
ตลาดคาร์บอนในประเทศ 

  จัดท าโครงการศึกษาวิจัยการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกราคาคาร์บอน
เพ่ิมเติมจากการด าเนินงานภายใต้แผน NDC ของประเทศ 

     คุณปฐม/คุณนพรัตน์  มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการ
ด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกด้วย
กลไกราคาคาร์บอนเพิ่มเติมจากการ
ด าเนินงานภายใต้แผน NDC ของ
ประเทศ 

 การเผยแพร่ข้อมูลและการสร้างการมีส่วนร่วม
ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่
เพียงพอ 

 จัดตั้งคณะท างานตลาดคาร์บอนเพื่อสร้างการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกตลาด
คาร์บอน 

     คุณปฐม/คุณนพรัตน์  เกิดการรับรู้การด าเนินงานการลดก๊าซ
เรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาด 

 ท าโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบร่วมกับสาขา
อุตสาหกรรมที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     คุณปฐม/คุณนพรัตน์  กฎการด าเนินงานส าหรับระบบ ETS 
ซึ่งจะน าไปใช้ประกอบการจัดท า
กฎหมาย ETS 

 แนวทางการตรวจวัด รายงาน และ
ทวนสอบภายใต้ระบบ ETS ส าหรับ
อุตสาหกรรมรายสาขา 

 รูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
(Trading Platform) ส าหรับประเทศ
ไทย 

 มีโรงงาน 38 แห่งเข้าร่วมโครงการใน
ระบบ ETS  
ภาคสมัครใจ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดคาร์บอน เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ

เอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านนโยบายการลด
ก๊าซเรือนกระจกและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด
คาร์บอน 

2.2 ผู้ที่ได้รับการรับรองให้ใช้
เครื่องหมาย Carbon Offset 
และ Carbon Neutral 
เพ่ิมข้ึน 

2.3 ปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิต
จากการท ากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนเพิ่มขึ้น 

2.4 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้
กลไกตลาด 

 x   4.2 ผู้ประกอบการภาคเอกชนขาดความตระหนักและ
แรงจูงใจในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

 ไม่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
 

 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
 ขาดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจเพ่ือ

สนับสนุนการร่วมด าเนินกิจกรรม 
 การเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการมี

ส่วนร่วมไม่เพียงพอ 

คุณอโณทัย/คุณนพรัตน์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
2 4 8 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 2 2 VL 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
 ขาดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนการ

ร่วมด าเนินกิจกรรม 
 

 จัดท าโครงการสนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน      คุณอโณทัย/คุณนพรัตน์  มีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ 12 
องค์กร 

 มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพ่ือมา
ชดเชยอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
ฐาน 

  ประชุม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจให้กับ
ภาคเอกชน 

     คุณอโณทัย/คุณนพรัตน์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสิทธิ
ประโยชน์เห็นชอบในหลักการ 

 การเผยแพร่ข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมไม่
เพียงพอ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต      คุณอโณทัย/คุณนพรัตน์  กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต 6 ครัง้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 350 คน 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ บทความ 

     คุณอโณทัย/คุณนพรัตน์  ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านนโยบายการลดก๊าซเรือน
กระจกและมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตลาดคาร์บอน 
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กระบวนงานหลัก 

(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 

3. พัฒนาและรับรองฉลาก
คาร์บอนและธุรกิจคาร์บอน  
เพ่ือส่งเสริมการผลิตและ 
การบริโภคอย่างยั่งยืน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

3.1  ระบบการรับรองเข้มแข็ง/เป็น
ผู้น าใน AEC และได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

3.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องได้สิทธิประโยชน์
เพ่ิม 

- ผู้ประกอบการได้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการด าเนินงาน
ฉลากคาร์บอนและคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

- ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จาก
การซื้อสินค้าฉลากคาร์บอน 

3.3 มีผลิตภัณฑ์/องค์กรที่ผ่านการ
ขึ้นทะเบียนเพ่ิมข้ึน 

 x   4.3 ผู้ประกอบการที่มาขอขึ้นทะเบียนใช้เครื่องหมายฉลาก
คาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีแนวโน้มลดลง 

 ไม่บรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงาน
ของส านักฯ และตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานของ อบก. 

 ไม่มีโครงการน าร่องที่สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
น้อยลง 

 ผู้ผลิตบางรายไม่ได้รับประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน  
จากการได้รับการขึ้นทะเบียนฉลาก
คาร์บอน 

คุณภคมน/คุณพวงพันธ์/คุณธาดา 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 

3 2 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 

1 2 2 VL 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ไม่มีโครงการน าร่องที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนน้อยลง 

 สร้างเครือข่ายใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาและการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านฉลากคาร์บอน และระบบการ
รับรองของประเทศไทย ให้กับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานและประชาชน
ทั่วไป 

     คุณภคมน/คุณพวงพันธ์  มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาและ
ฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายใหม่ๆ  
อย่างน้อย 3 ครั้ง 

 พัฒนาและปรับปรุง PCRs ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการประเมินคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     คุณภคมน/คุณพวงพันธ์  มี PCRs ส าหรับรองรับความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 PCRs 

 ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รับประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน จากการได้รับการขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร 

 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม      คุณธาดา/คุณภคมน 
 

 มีองค์กรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม
อย่างน้อย 35 หน่วยงาน 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับอาเซียน      คุณภคมน/คุณพวงพันธ์  มีการประชุม/สัมมนาคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ในระดับอาเซียนอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
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แบบ ปย. 1-2  
สวป. 
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ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559องค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองความซื่อสัตย์ จริยธรรม 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และข้อห้ามบุคลากรใน
ลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้เกิดทัศนคติ ที่ดีในการ
ท างานและการควบคุมภายใน 

1.2 ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยแจ้งในที่ประชุม
ส านักซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ า และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง 
และมีโอกาสได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในส านักฯ 

1.3 ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 ผู้บริหารก าหนดให้มีการจัดการท าคู่มือและวิธีการในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของส านักเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

 

1) เจ้าหน้าที่ สวป .แต่ละคนรับผิดชอบ งานที่ได้รับ
มอบหมาย และมีการ แจ้งในที่ประชุมส านักซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจ า และมีการติดตามผลการด าเนินงานทุก
เดือน ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และมี
โอกาสได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในส านักฯ 

2) มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สวป . 
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เก่ียวข้องกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินความเสี่ยง  
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักและ

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยง
กัน 

2.2 ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ สวป. 

2.3 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 
1) สวป . มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

ส านัก โดยมีกรอบในก ารเฝ้าระวังและติดตามผล 
รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและใช้ผลที่ได้จากการ
ประเมินในการจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 สวป. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป

ปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตามที่ผู้บริหารก าหนดไว ้ดังนี ้
3.2  งานวิเคราะห์และรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค 

สมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการตาม “แนวทางการปฏิบัติงาน 

และวิเคราะห์โครงการ T-VER” 
 ผลการวิเคราะห์โครงการต้องผ่านการพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบโดย คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหาร 
อบก. 

1) มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยง สวป . ให้ที่ปรึกษา
น าเสนอความก้าวหน้าเป็นประจ า ท าให้การ
ด าเนินงานแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด 

2) เจ้าหน้าที่ สวป. วิเคราะห์โครงการ T-VER ตาม“แนว
ทางการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์โครงการ T-VER” 

3) มีน าเสนอผลการวิเคราะหเ์สนอคณะอนุกรรมการฯเพื่อ
พิจารณา และคณะกรรมการ อบก. เพื่อทราบ 

แบบ ปย. 1 
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ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.3 งานจัดจ้างที่ปรึกษาท าการศึกษาวิจัย 
 ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 
 ระเบียบ อบก. ต้องตรวจรับงานภายใน 15 วันท าการ 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1  มีระบบการสื่อสารให้ทราบทั่วกันและติดตามผล โดยใช้การ

ประชุมร่วมกันอยู่เสมอ 
4.2  มีการพัฒนาระสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์

กลั่นกรองโครงการภายใต้การด าเนินงานตามกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด ซึ่งเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และการ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร 

4.3 มีการปรับปรุงข้อมูลการให้ค ารับรองโครงการ T-VER ใน 
website http:\\tver.tgo.or.th เมื่อมีการขึ้นทะเบียนและ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกและรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส 

 
1) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 

สะดวกต่อผู้ใช้ มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายใ นและ
ภายนอก อบก .อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผล
การด าเนินงานของ สวป. เป็นประจ าทุกไตรมาส  

 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน 
     คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ  

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกต ิ

1) ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลแบบรายคร้ัง 
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน และมีการ
จัดท ารายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอผู้บริหา ร
ระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีต่อไป 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

สวป . มีโครงการการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 

 
ชื่อผู้รายงาน……………………………………… 
                 (นางบงกช   กิตติสมพันธ์) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
วันที่     14  ตุลาคม 2559 
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แบบ  ปย.2 

ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ทีป่ระเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

1. โครงการขยายผลการพัฒนา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ  
 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
1.พัฒนาโครงการต้นแบบและ
ทดสอบระเบียบวิธีการและ
เครื่องมือต่างๆ ท่ีพัฒนาขึ้นก่อน
น าไปใช้ขยายผล  
2.ขยายผลโครงการต้นแบบและ
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ด าเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

 ประชาสัมพันธ์โครงการ T- 
VER ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
การจัดอบรม เว็บไซต์ 
animation 

 ปรับปรุงกระบวนท างานเช่น 
แบบฟอร์ม ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

 

คะแนนก่อนการ
บริหารความเสี่ยง 
B= X2 x Y2 
=3x3 = 9 
คะแนนหลัง
บริหารความเสี่ยง 
T= X2 x Y2  
=2x2 = 4 
ซึ่งเป็นค่าท่ี
ยอมรับได ้

การขยายผลโครงการ T-VER 
และส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ 
ด าเนินโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก 
 
 

1. พัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจ านวนกิจกรรมที่สามารถ
พัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได ้

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ T-VER ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม เว็บไซต์ 
animation 

ศิริพร,ปวีณา 
 

ระยะเวลา  
ต.ค.58-ก.ย.59 

- 

2. โครงการพัฒนา กลไกและ
ระบบรับรองกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
1.จัดฝึกอบรมเพื่อขยายผล
โครงการไปยังภาคส่วนต่างๆ 
จ านวน 8 ครั้ง 

 จัดงานสัมมนาเชิญชวนผู้ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการในทุก
ภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้าร่วม
โครงการ 

 จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจใน

คะแนนก่อนการ
บริหารความเสี่ยง 
B= X2 x Y2 
=3x3 = 9 
คะแนนหลัง
บริหารความเสี่ยง 
T= X2 x Y2  
=2x2 = 4 

1. การขยายผลโครงการยังไม่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

2. ผู้พัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
ยังไม่มีประสบการณ์และ
ความรู้ในการพัฒนาโครงการ 

 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. พัฒนา Evaluation Sheet เพิ่มเติมเพือ่ให้

ครอบคลุมกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ 

3. จัดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 

จักรพงษ ์
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58-ก.ย.59 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ทีป่ระเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่และเว็บไซต ์
 

การพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม 

 เดินสายเผยแพร่ประชัสม
พันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน วัน โรงเรียน ท้ัง
ส่วนกลางและภูมิภาค ให้
รู้จักโครงการและเข้าร่วม
กิจกรรม 

ซึ่งเป็นค่าท่ี
ยอมรับได ้

3.โครงการติดตามประเมินผล
โครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด 
 
 

 1จัดประชุมหารือผลการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีติดตามประเมินผล 

 จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้กับ
เจ้าหน้าท่ีติดตามประเมินผล
เป็นระยะ 

 

คะแนนก่อนการ
บริหารความเสี่ยง 
B= X2 x Y2 
=2x2 = 4 
คะแนนหลัง
บริหารความเสี่ยง 
T= X2 x Y2  
=1x2 = 2 
ซึ่งเป็นค่าท่ี
ยอมรับได ้

การยกเลิกด าเนินโครงการ 
CDM 
 

1. ปรับแผนการเข้าติดตามใหม่โดยวางแผน
เข้าติดตามโครงการในละแวกพื้นที่เดียวกัน
ให้มากท่ีสุด 

2. ปรับแผนการด าเนินงานโดยให้กิจกรรมการ
เตรียมความพร้อม (การประชุมหารือ/การ
ฝึกอบรม) ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วข้ึน
เพื่อเพ่ิมช่วงระยะเวลาของการเข้าติดตาม 

สาธิต 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58-ก.ย.59 

- 

 
ลายเซ็นผู้รายงาน.......................................... 

(นางบงกช กิตติสมพันธ์)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
วันท่ี 14 ตุลาคม  2559   
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

5. ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล (สวป.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนากลไก 

ระเบียบวิธีการ เครื่องมือ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ 
แนวทาง  ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคส่วนต่างๆ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 ระเบียบวิธีการค านวณการลด

ก๊าซเรือนกระจก เครื่องมือ 
และค่าอ้างอิง 

1.2 คู่มือส าหรับโครงการ/กิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก 

 x   5.1 การขาดข้อมูลที่สนับสนุนในการจัดท าระเบียบวิธีการ
ค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก/ค่าอ้างอิง 
 

 เกิดความล่าช้าในการจัดท าระเบียบ
วิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก/
ค่าอ้างอิง 

 ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล คุณศิริพร/คุณจักรพงษ์/คุณปวีณา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X3 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X3 Y2 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดเก็บและศึกษาวิจัยค่าอ้างอิงเพ่ือน ามาใช้จัดท าระเบียบฯ      คุณศิริพร/คุณจักรพงษ์/ 

คุณปวีณา 
 ข้อมูลและผลการศึกษาวิจัย 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนากลไก 

ระเบียบวิธีการ เครื่องมือ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ 
แนวทาง  ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคส่วนต่างๆ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 ระเบียบวิธีการค านวณการลด

ก๊าซเรือนกระจก เครื่องมือ 
และค่าอ้างอิง 

1.2 คู่มือส าหรับโครงการ/กิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก 

 x   5.2 ระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจก เครื่องมือ 
และค่าอ้างอิงไม่ได้ถูกน าไปใช้ 

 ไม่มีโครงการ T-VER ที่ต้องใช้ระเบียบ
ที่พัฒนาขึ้นมาเข้าร่วมโครงการ ส่งผล
ให้ไม่มีโครงการประเภทดังกล่าวได้รับ
การข้ึนทะเบียน 

 กลุ่มเป้าหมายมีจ ากัด คุณศิริพร/คุณจักรพงษ์/คุณปวีณา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
1 4 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 4 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 กลุ่มเป้าหมายมีจ ากัด  ติดตามนโยบายภาครัฐ และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้      คุณศิริพร/คุณจักรพงษ์/ 

คุณปวีณา 
 ผลการติดตามนโยบายภาครัฐ และเชิญ

ชวนกลุ่มเป้าหมาย 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

ส าหรับโครงการภาคสมัครใจ 
และยกระดับผู้ประเมิน
ภายนอกให้เข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 หลักสูตรการพัฒนาโครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจกภาค 
สมัครใจ และหลักสูตรส าหรับ
ผู้ประเมินภายนอก 

2.2 จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

 

 x   5.3 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกลดลง 

 มีผู้ประเมินภายนอกน้อยราย ท าให้ไม่
เกิดการแข่งขัน อาจส่งผลให้ราคาใน
การตรวจสอบและทวนสอบโครงการ 
T-VER สูง 

 บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมินภายนอกมีจ านวนน้อย 
 ผู้ประเมินภายนอกไม่สนใจที่จะมาขึ้น

ทะเบียน เนื่องจากโครงการ T-VER    
มีจ านวนน้อย 
 

คุณจิตติมา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 4 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกมีจ านวนน้อย 
 

 จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการฯ ส าหรับผู้ประเมิน
ภายนอก 

     คุณจิตติมา  การจัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
ความใช้ไดแ้ละทวนสอบโครงการฯ 
ส าหรับผู้ประเมินภายนอก 1 ครั้ง 

  เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอกมาขึ้นทะเบียน        
ให้มากขึ้น 

     คุณจิตติมา  การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 

 ผู้ประเมินภายนอกไม่สนใจที่จะมาขึ้นทะเบียน 
เนื่องจากโครงการ T-VER มีจ านวนน้อย 
 

 สร้างแรงจูงใจ โดยการส่งมอบโครงการ T-VER ที่ อบก. ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้ประเมิน เพ่ือสร้างโอกาส
ในการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ 

     คุณจิตติมา  จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. วิเคราะห์กลั่นกรองและท า

ความเห็นเกี่ยวกับการให้ 
ค ารับรองโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคบังคับ และการขึ้น
ทะเบียนโครงการ การรับรอง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
จากการด าเนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่

ได้รับการขึ้นทะเบียน 
3.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด

ได้จากโครงการ 

 x   5.4 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจน้อย 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย  
 

 การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายใน 
ประเทศอยู่ในระยะเริ่มต้น และ
ปริมาณน้อย ท าให้ประกอบการ/
หน่วยงานขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูง 
เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือในการติดตาม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ค่าตรวจสอบ 
และค่าทวนสอบโครงการ 

คุณสาธิต/คุณศิริพร/คุณปวีณา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
5 5 25 VH 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผูก้ ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายใน ประเทศอยู่ใน

ระยะเริ่มต้น และปริมาณน้อย ท าให้ประกอบการ/
หน่วยงานขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 

 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูง เช่น อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการติดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจก ค่า
ตรวจสอบ และค่าทวนสอบโครงการ 

 จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ  T-VER และตลาดคาร์บอนเคดิตภายในประเทศ 
เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

     คุณศิริพร  มีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์
โครงการ T-VERจ านวน 3 ครั้ง 

 อบก. ใหเการสนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบและหรือทวนสอบโครงการ T-VER 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

     คุณศิริพร  โครงการที่สนใจ เข้าร่วมและได้รับการ
สนับสนุนการตรวจสอบและหรือทวน
สอบไม่น้อยกว่า 16 โครงการ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. วิเคราะห์กลั่นกรองและท า
ความเห็นเกี่ยวกับการให้ 
ค ารับรองโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคบังคับ และการขึ้น
ทะเบียนโครงการ การรับรอง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
จากการด าเนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่

ได้รับการขึ้นทะเบียน 
3.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด

ได้จากโครงการ 

 x   5.5 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนที่ก าหนด 

 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้รับ
การข้ึนทะเบียน 

 ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
และระเบียบการขึ้นทะเบียน 

คุณสาธิต/คุณศิริพร/คุณปวีณา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระเบียบ

การข้ึนทะเบียน 
 เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูล และความรู้ เช่น การจัดอบรม สัมมนา Roadshow เว็บไซต์ 

Helpdesk line group 
     คุณสาธิต/คุณศิริพร/ 

คุณปวีณา 
 การจัดอบรม สัมมนา Roadshow 

เว็บไซต์ Helpdesk line group 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 

ลดก๊าซเรือนกระจก และ 
บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ติดตามผลโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่

ได้รับการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

4.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ได้จริงจากการด าเนินโครงการ 

4.3 ฐานข้อมูลโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การลดก๊าซเรือนกระจก 

 x   5.6 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในแผนการติดตาม
ยกเลิกการด าเนินโครงการ 

 ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  สถานการณ์ตลาดคาร์บอนไม่เอ้ือให้
ด าเนินการต่อ ขาดแรงจูงใจในการ
ด าเนินการต่อเนื่อง 

คุณสาธิต 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 สถานการณ์ตลาดคาร์บอนไม่เอ้ือให้ด าเนินการต่อ 

ขาดแรงจูงใจในการด าเนินการต่อเนื่อง 
 ติดตามสถานการณ์ตลาดคาร์บอนและแจ้งผู้พัฒนาโครงการให้ทราบ 
 

     คุณสาธิต  ผลการติดตามสถานการณ์ตลาด
คาร์บอน 

 

 

 

 

 

 



 

 103 

 

 

กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง  
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
5. ศึกษาวิจัย/พัฒนากลไก/

เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการ
น าไปใช้ในการลดก๊าซเรือน
กระจก 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
5.1 แนวทางกลไก เครื่องมือในการ

สนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในภาค
ส่วนต่าง ๆ 

 x   5.7 การไม่สามารถส่งต่อข้อมูลผลการศึกษาให้กับที่ปรึกษา
เพ่ือด าเนินการต่อในระยะถัดไป 

 การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  กระบวนการจัดจ้างมีหลายขั้นตอน 
และเก่ียวข้องกับกฎระเบียบของ
ธนาคารโลก 

 ที่ปรึกษาด าเนินการล่าช้า 
 

คุณพฤฒิภา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณบงกช 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 กระบวนการจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และเก่ียวข้อง

กับกฎระเบียบของธนาคารโลก 
 มีการหารือกับธนาคารโลกอย่างใกล้ชิด 

 
     คุณพฤฒิภา  ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 ที่ปรึกษาด าเนินการล่าช้า  มีการติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด      คุณพฤฒิภา  ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
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แบบ ปย. 1-2  
สพค. 
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แบบปย. 1 

ส านักพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้(สพค.) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณวันที่ 30 กันยายน 2559 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติ 
ที่ดีต่อการควบคุมภายในให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สพค. มีสภาพแวดล้อมโดยมีการประเมินรวมเหมาะสม 
ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในเร่ืองธรรมาภิบาลโดย
ยึดตามประมวลจริยธรรมองค์การ เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการ
ประเมินผลงานตามตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
ตลอดจนมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์ 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  ความส าเร็จของงานบางโครงการ ข้ึนอยู่กับการคัดเลือกที่

ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการด าเนินกิจกรรมบางประเภท ขึ้นกับปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง 

มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญ
และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลและคณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได ้
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในเร่ือง

กิจกรรมต่างๆ ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักฯ ในการ
ให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลของ
กิจกรรม 

- มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สพค. เช่น การพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดท าหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ของ อบก.  
- ปี 2559 มีการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และหลักสูตรที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
วัดผลเชิงสัมฤทธิ์ได้  

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม 
 

- มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่างๆ ในการเผยแพรบ่ทบาทและภารกิจที่ส าคัญของ อบก. 
และของส านัก ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ต่อ
ผู้รับบริการและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง และได้ท าการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และน าเสนอช่องทางการ
สื่อสารใหม่ๆ เช่นการจัดท า Climate Change Channel 
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย การจัดท าระบบ E-learning ภายใต้การ
ด าเนินการของศูนย์ CITC  

5.  การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 

- มีการติดตามการด าเนินการของส านัก ผ่านการประชุม
ภายในของ สพค.เป็นประจ าทุกเดือน และสรุปผลเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าให้ผู้บริหารเพื่อทราบการด าเนินงาน  
- มีการรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานของ สพค. 
ตามตัวชี้วัดภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี การ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและ
คณะกรรมการ อบก. รายไตรมาส ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคระหว่างการด าเนินงานได้ทันท่วงที  

 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

         

ชื่อผู้รายงาน……………………………………… 

       (นายจักกนิตต์  คณานุรักษ์) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  
     วันที2่1ตุลาคม 2559 
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แบบ  ปย.2 

ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

1. โครงการศูนย์วิชาการ
นานาชาติด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้สามารถขยายช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลได้มากกว่า     
1 ช่องทาง และจ านวนผู้เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพเป็นไปตาม       
ที่ก าหนด 

1. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ฝึกอบรมมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น 
การเผยแพร่ข้อมูลการอบรมของ
โครงการ  CITC ทาง website  
องค์การฯ และเว็บไซต์ CITC 
2.  สร้างเครือข่ายผู้เข้ารับการ
พัฒนา ศักยภาพและเครือข่ายด้าน
วิชาการเพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสาร
การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆได้
ล่วงหน้าและทันต่อความต้องการ 
3. จัดท าแผนการอบรมและส่ง
ให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนการจัด
ฝึกอบรมอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ 
4. เมื่อได้รับการตอบรับแล้วให้ มี
การติดตามเพื่อยืนยันการเข้ารับ
การอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  
5. ให้มีการตรวจสอบและประเมิน
ระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ในการเข้ารับการ
อบรมเพื่อให้สามารถเข้ารับการ
อบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร และ

การควบคุมที่มีอยู่
เพี ยงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

6.1 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม
แผน 
 
สาเหตุ 
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ก าหนดการในเวลา
กระช้ันชิด หรือไม่
รับทราบข้อมูลล่วงหน้า
ของการจัดอบรม 
2. กลุ่มเป้าหมายติด
ภารกิจงานอ่ืน ๆ ในช่วง
ระยะเวลาที่ อบก.
ด าเนินการจัดการอบรม 

 

1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและก าหนดการจัด
อบรมแต่ละครั้งผ่านช่องทางต่างๆ อาทิผ่านช่องทาง
และกิจกรรมของงานที่ อบก.จัดกิจกรรม และ
เว็บไซต์ ดังนี้  

- แนะน าหลักสูตรที่ CITC ให้กับผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ในแต่ละหลักสูตรเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดงาน /กิจกรรมต่างๆ 
ของ อบก.   

- ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ อบก.และ CITC  
2. มีการจัดท าเนียบรุ่นของผู้เข้ารับการอบรม ในปี 
2558 และน ามาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลและเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
3. จัดท าเอกสารเผยแพร่ในแต่ละหลักสูตรและระบุ
ระยะเวลาในเบื้องต้นของการจัดอบรม โดยเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ CITC และการจัดกิจกรรมของ อบก.  
4. ประสานการอบรมทุกหลักสูตร เพื่อยืนยันกับผู้ที่
ลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย
ล่วงหน้า 3 วันทุกครั้งในการจัดอบรม โดยเริ่มตั้งแต่

สพค./ 
อาภาพัชร
,ชัญญาภัค, 
นารีรัตน ์

 
ระยะเวลา 

ต.ค. 58 - ก.ย. 
59 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

ได้รับองค์ความรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2559 
5. จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละหลักสูตรให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจากประเทศไทยและอาเซียน เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยแบบส ารวจมีการระบุ
ระยะเวลาที่ต้องการเข้ารับการอบรมและมีการ
สอบถามทุกครั้ง 
6. มีการด าเนินการจัดอบรม 7 หลักสูตร รวมผู้เข้า
อบรม จ านวน 395 คนดังน้ี 

6.1 หลักสูตรการเงินด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Finance : CF) จ านวน 
114 คน 

- จัดอบรมส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เมี่อ
วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมนคิง
พาวเวอร์ มีผู้เข้ารับอบรม 58 คน 
- จัดอบรมส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน และ
หน่วยงานภาครัฐของไทยเมื่อวันท่ี 28-29 
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ 
รางน้ า กรุงเทพฯ มีผู้เข้า 56 คน 
6.2 หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีต่อบ 

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCSD) 
ส าหรับประเทศไทย รวมผู้เข้ารับอบรม 71 คน 

- จัดอบรมส าหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น, สถาบันการศึกษา, เอกชน และ
สื่อมวลชน เมื่อวันท่ี 19-22 ม.ค. 2559 ณ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

โรงแรมบาลิออสอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้
เข้ารับอบรม 41 คน 
- จัดอบรมส าหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมีอวันท่ี 1-3 สิงหาคม 
2559  ห้อง CITC Training Room อบก.มี
ผู้เข้าร่วมอบรม มีผู้เข้าอบรม 30 คน 

6.3 หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที ่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(CCSD) ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน 

- จัดอบรมหน่วยงานภาครัฐส าหรับกลุ่มประเทศ
อาเซียนเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ–์ 3มีนาคม 2559 
ณ โรงแรมพูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับ
อบรม 39 คน 

6.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ(CCE) รวมจ านวน 
58 คน 

- จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Learning
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ  
ร่วมกับ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2559มีผู้เข้ารับอบรม 9 คน 

- จัดอบรมส าหรบัผู้ประสานงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษา เมื่อ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

วันท่ี 22-24  และวันท่ี 27-28 ม.ิย. 2559 ณ 
ห้อง CITC Training Room อบก. มีผู้เข้าร่วม
อบรม 49 คน 

6.5 หลักสูตรกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
(Mitigation Mechanism: MM) ส าหรับกลุ่มประเทศ
อาเซียน  

- จัดอบรมให้กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อ
วันท่ี 2-4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จี 
กรุงเทพมีผู้เข้ารับอบรม 40 คน  

6.6 หลักสูตรการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกราย
สาขา (สาขาการเกษตร การใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่า
ไม)้ (GreenhouseasInventory:GHGI)        

-  จัดอบรมให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางเมื่อ
วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง CITC 
Training Room อบก.มีผู้เข้าอบรม 58 คน 

6.7  หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร  
- จัดอบรมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีศักยภาพ
ด้านการน าเสนอจากหลักสูตรของศูนย์ CITC ที่
ได้ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2559 ณ 
โรงแรมไอบิสริเวอร์ไซดม์ีผู้เข้าอบรม 15 คน 

 

ลายเซ็นผู้รายงาน..........................................(นายจักกนิตต์  คณานุรักษ) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้    วันที่  21 ตุลาคม 2559 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

6. ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (สพค.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ

และองค์ความรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 แผนกลยุทธ์ 
1.2 แผนธุรกิจศูนย์ CITC 
1.3 แผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนงาน 

อบก. 

 x   6.1 การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของงาน 

 จ านวนบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ 
 กิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนที่

ก าหนดไว้ 

คุณนารีรัตน์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y3 X * Y Risk 
1 3 3 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y3 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณนารีรัตน์ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 จ านวนของบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ 
 กิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนที่ก าหนดไว้ 

 ทบทวนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานที่มีอยู่ และจัดท าแผนส ารองในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากแผนเดิมที่ก าหนด 

     คุณนารีรัตน์  รายงานผลการทบทวนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานฯ 

  จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานที่มากขึ้น      คุณนารีรัตน์  รายงานกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. พัฒนาหลักสูตร เสริมสร้าง

ศักยภาพและองค์ความรู้ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ต่อภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 แผนพัฒนา และปรับปรุง

หลักสูตร 
2.2 แผนการจัดฝึกอบรมและ

พัฒนาศักยภาพ 
2.3 หลักสูตรภายใต้ศูนย์ CITC 

(หลักสูตรส าหรับประเทศไทย
หลักสูตร International) 

 x   6.2 การขาดข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรล่าช้าก าหนดส่งผล
ต่อการจัดฝึกอบรม 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความ
ตระหนักต่อความส าคัญของการให้
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร 

คุณอาภาพัชร/คุณนารีรัตน์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
4 2 8 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณนารีรัตน์ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนักต่อ

ความส าคัญของการให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

 ประสานความร่วมมือระดับหน่วยงานโดยท าความเข้าใจให้เห็นความส าคัญในระดับ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

     คุณอาภาพัชร/คุณนารีรัตน์  ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. จัดกจิกรรมการเรียนรู้  

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
และเสริมทักษะที่เก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทั้งไทยและภูมิภาค
อาเซียน 

3.2 วิทยากรที่มาจากผู้เข้า
ฝึกอบรม 

 x   6.3 การไม่ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด  

 สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดอบรม  

 กิจกรรมหรือการฝึกอบรมไม่
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่
สะดวกส าหรับการเข้าร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย 

คุณอาภาพัชร/คุณนารีรัตน์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
4 2 8 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 1 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณนารีรัตน์ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 กิจกรรมหรือการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่สะดวกส าหรับ

การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 

 ส ารวจความต้องการเบื้องต้นจากกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านเนื้อหา ลักษณะกิจกรรม 
และช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วม 

     คุณอาภาพัชร/คุณนารีรัตน์  ผลส ารวจความต้องการฯ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. พัฒนาเครือข่ายเพ่ือแสวงหา

ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งจากภาคี/องค์กร 
ในประเทศและต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 แผนงานการพัฒนาเครือข่าย

และฐานข้อมูล 
4.2 กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 

MoC, งานสัมมนา อบรม  
สื่อสิ่งพิมพ์ 

 x      คุณชัญญภัค 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
    

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

ระบบการติดตามประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพและองค์
ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
5.1 ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 

วทิยากร ท าเนียบรุ่น  
5.2 ระบบติดตามประเมินผล 

 x   6.4 การติดตามประเมินผลหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 มีข้อมูลผลการประเมินไม่ครบถ้วน 
ส่งผลต่อการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพมีจ านวนมากและ
หลากหลาย มีการปรับเปลี่ยน
บุคลากรบ่อยครั้ง ท าให้ติดตาม 
การน าไปใช้ได้ยาก 

คุณชญาธร 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 1 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณนารีรัตน์ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 หน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีจ านวน

มากและหลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
บ่อยครั้ง ท าให้ติดตามการน าไปใช้ได้ยาก 

 จัดท าท าเนียบรุ่น      คุณชญาธร  ท าเนียบรุ่น 
 จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม      คุณชญาธร  ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
6. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
6.1 แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
6.2 สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

เช่น สิ่งพิมพ์,Roll up, 
Climate Channel (CCC) 

6.3 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ เช่น  
งานสัมมนา นิทรรศการ 

6.4 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินกิจกรรม 

       คุณชัญญภัค/คุณธิติพงศ์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
    

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
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แบบ ปย. 1-2  
ศขก. 
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ศูนย์ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก(ศขก.) 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
1.4 โครงสร้างองค์กร 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 
 

มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานของศูนย์บรรลุเป้าหมาย และสร้างความรับผิดชอบแก่
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านสารสนเทศต่อ อบก . รวมถึง
เคารพความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีท่านอื่นๆ ดังเช่น การป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ไม่ท าการดักข้อมูลจากเครือข่าย (Network 
Sniffing) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ศขก.ได้ก าหนด และแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบออกเป็น 4 ด้านตามความรู้ความสามารถคือ 
(1) ด้านข้อมูล และการวิเคราะห(์คุณวรารัตน์ คุณวิษณ ุและคุณวีนา) 
(2) ด้านเทคโนโลยี(คุณเมธ์วดี และคุณพหล) 
(3) ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(คุณณัฐสิรี) 
(4)ด้านบัญชีก๊าซเรือนกระจก(คุณปรางวลัย และคุณณัฐสิรี) 
โดยมีลักษณะการท างานแบบ Cross Functionalเพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงในการบ ริหารจัดการ อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณในการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านเทคนิค รวมถึง
การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ
ประสบการณ์ และความช านาญให้แก่บุคลากร  
 

2 การประเมินความเสี่ยง 
2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์การ 
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

 
 

ศขก.มีการด าเนินการประเมินความเสี่ยงท้ังในส่วนของการด าเนินการ
ด้านสารสนเทศ และการด าเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลฯ โดยก าหนด
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศูนย์มีสว่นร่วมในการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น (ประเมินท้ังจากปัจจัยเสี่ยงทางเทคนิค และปัจจัย
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน) โดยยึดแนวทางในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับโครงการ ของ อบก. เป็นเกณฑ์ในการด าเนินการ (ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการแบ่งประเภท จัดล าดับ ความเสี่ยง และการก าหนด
แนวทางแก้ไข 

3 กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม 
3.2 การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3.3 การมอบหมายงาน 
3.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ 

 
 

ศขก.ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมก าหนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน และเป็นระบบภายใน
ศูนย์ฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบ ตามล าดับขั้นการ
ด าเนินงานเสมอ ดังเช่น การขอใช้บริการทางสารสนเทศ (Service 
Agreement) ของเจ้าหน้าท่ี อบก. (การขอใช้ Email ภายใต้ 
@tgo.or.th การขอใช้งานระบบ Intranet) หรือกระบวนการน า
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
 
 

แบบ ปย. 1 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 สารสนเทศ 
4.2 การสื่อสาร 

 
 

ศขก.ได้พัฒนา และเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ของเจ้าหน้าท่ี โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินการ เพื่อ
สนับสนุน และส่งเสรมิ การด าเนินงานของศขก. ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และตอบสนองต่อความต้องการภายในองค์การ เช่น การพัฒนา
ระบบเครือข่ายภายใน (intranet ที่ http://intra.tgo.or.th) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ส านัก/ศูนย/์กลุ่มงาน  หรือ
การพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
ภายนอกองค์การ ผ่านทางอุปกรณ์ smartphone ซึ่งครอบคลุมการ
ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS 
 

5 การติดตามประเมินผล 
5.1 การติดตาม 
5.2 การประเมินผล 

 
 

ศขก. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายในเป็นประจ าทุก
เดือน โดย ผอ.ศขก. และผู้บรหิาร(รองผอ.อบก.) เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งเรื่องการด าเนินงานของที่
ปรึกษาในการจัดท าโครงการ และแผนงานต่างๆ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ ศขก. 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

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

ชื่อผู้รายงาน………………………………………… 
       (นายเจษฎา สกุลคู) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
       วันที่ 19 ตลุาคม 2559 
 



 

 

121 

แบบ  ปย.2 
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

3. การจัดท าข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง และการปรับปรุงข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของราย
สาขา 
1. การส่งเสริมการจัดท าคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ า 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1.เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.เพื่อเป็นการควบคุมคุรภาพของ
ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้
มีความถูกต้อง และสมบูรณ ์

 

1. จัดให้มีการประชุมเป็น
ระยะเพื่อพิจารณา และ
หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. จัดให้มีการอบรมเพื่อให้
เทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การควบคุมที่มี
อยู่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
และสามารถท า
ให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

3.1 ความล่าช้าในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจาก
เทศบาล 
 
สาเหตุ 
1) เนื่องจากข้อมูลกิจกรรม
จ าเป็นต้องประสานไปยัง
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภาย
ขอบเขตการปกครองของ
เทศบาล 
2) เทศบาลขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานใน
โครงการ 

1. จัดประชุมร่วมระหว่าง อบก.และที่ปรึกษาเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการครั้งท่ี 1 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2558และครั้งท่ี 2 วันท่ี 26 
พฤษภาคม 2559 
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เทศบาลพี่เลี้ยง 
และเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
รายละเอียดของโครงการ และวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
เมื่อวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
3. จัดฝึกอบรม In housing Training ให้แก่
บุคลากรให้เข้าใจข้ันตอนการด าเนินงานตลอด
โครงการ 
4. จัดท าตารางเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมส าหรับใช้
ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับ
องค์กรและระดับเมือง 
5. ประชุมหารือเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อ
แนะน าการด าเนินโครงการและวิธีการรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมส าหรับใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในระดับองค์กรและระดับเมือง 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
วิษณุ,วีณา
ปรางวัย, 
ณัฐสิร ี

 
ระยะเวลา 

ต.ค. 58–ก.ย.
59 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

 
 
 

6. ลงพื้นที่ติดตามผลการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมส าหรับใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในระดับองค์กรและระดับเมือง และให้
แต่ละเทศบาลด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามผลการวิเคราะห์จากกิจกรรมที่มี
นัยส าคัญแล้วจัดท าลงในแบบฟอร์มแนวทางการ
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 
7. ด าเนินการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเทศบาลที่จัดท าเฉพาะคาร์บอนฟุตพ
ริ้นทข์ององค์กร 5 แห่ง 
8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท า
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon 
Footprint)” เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จัดอบรม 3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน 2559 ณ 
โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.ขอนแก่น 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 – 22 มิถุนายน 2559      
ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่
ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 27 – 29 มิถุนายน 2559     
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนดา แกรนด์ :      
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



 

 

123 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

 1. จัดให้มีการทวนสอบข้อมูล
หลังจากการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก 
2. ก าหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง และข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องครบถ้วนก่อนจะน า
ข้อมูลมาประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 

การควบคุมที่มี
อยู่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
และสามารถท า
ให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

3.2 ผลการประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกมีความคาด
เคลื่อน 
 
สาเหตุ 
 บางกิจกรรมไม่สามารถหา

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิได้ 
จึงต้องไปใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
แทน 

 กรอกข้อมูลกิจกรรม
ผิดพลาด 

 
 

1. ลงพื้นที่เพ่ือแนะน าโครงการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมเพื่อใช้ในการค านวณการปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ในระดับเมืองจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งท่ี 1 (16 พ.ค.2559 เชียงใหม่) และครั้งท่ี 2 (26 
พ.ค.2559 กรุงเทพฯ) 
3. จัดท าแผนการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แสดงถึงขั้นตอนการด าเนินการจัดท า
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
4. จัดท าเอกสารการจัดการคุ ณภาพข้อมูลกิจกรรม
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง 
5. จัดให้มีกระบวนการทวนสอบข้อมูลเพื่ อ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
วิษณุ,วีณา

ปรางวัย,ณัฐ
สิร ี
 

ระยะเวลา 
ต.ค. 58–ก.ย.
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4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และศูนย์ข้อมูล
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ระบบสารสนเทศขององค์การ
สามารถรองรับ และสนับสนุนการ

1. ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานของอบก. (ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ด าเนินการพิจารณาความ
เป็นไปได้และทางเลือกซึ่ง
เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 
ร่วมกับที่ปรึกษา 
3. ทดสอบการใช้งานระบบ 

การควบคุมที่มี
อยู่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
และสามารถท า
ให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

4.1 การพัฒนาระบบไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ของอบก.(อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)  
 
 

1. มีปรับปรุงชุดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. 
(อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงขา่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
สารสนเทศของอบก. ส าหรับการใช้งานในการ
ด าเนินโครงการ (Hardware และ OS ที่เกี่ยวข้อง) 
2. ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
และพิจารณาทางเลือกซึ่งเหมาะสมในการพัฒนา

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
พหล,วรารัตน,์
วิษณุ,เมธ์วด ี

 
ระยะเวลา 

ต.ค. 58–ก.ย.
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

ด าเนินงานของ อบก. สาเหตุ 
 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ 

อบก. (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

ระบบตามโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศของอ
บก. ที่จัดเตรียมไว้ และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน
ต่างๆ 

- วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
- วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558  
- วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2558 

3. ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการด าเนินการลงบน
สภาพแวดล้อมจ าลอง (deployment testing)  
4. ทวนสอบ และ Cleansing ข้อมูลชุดที่ 1 (ข้อมูล
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การสนับสนุน
ของอบก.) ซึ่งจะใช้ในการทดสอบระบบและ
ด าเนินการทดสอบการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบเบื้องต้น 
(น าเข้าข้อมูลชุดที่ 1) 
5. ทวนสอบ และ Cleansing ข้อมูลชุดที่ 2 (สถิติ
จ านวนผลิตภัณฑ/์องค์กรตามประเภทของ ฉลาก
คาร์บอน) ซึ่งจะใช้ในการทดสอบระบบและ
ด าเนินการทดสอบการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบเบื้องต้น 
(น าเข้าข้อมูลชุดที่ 2) 
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ลายเซ็นผู้รายงาน..........................................(นายเจษฎา สกลุคู) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก     วันที่ 19 ตุลาคม  2559 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

7. ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ศขก.) 
2560 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซเรือน

กระจกรายสาขา ข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง และ
ข้อมูลสถานการณ์การ
ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

- ระดับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ระดับเทศบาล/เมือง 
- ระดับเมืองขนาดใหญ่ 

(จังหวัด) 

 x   7.1 การจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดท ารายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

 ขาดข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอในการ
จัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

 

 บุคลากรของท้องถิ่นขาดความรู้ 
ความเข้าใจในวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก 

คุณวิษณุ/คุณวีณา/คุณเมธ์วดี/ 
คุณปรางวลัย/คุณณัฐสิรี 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
3 5 15 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณเจษฎา 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 บุคลากรของท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในวิธีการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

 ลงพื้นที่เพ่ือประชุมหารือ แนะน าโครงการฯ และรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล      คุณวิษณุ/คุณวีณา/คุณเมธ์วดี  รายงานความก้าวหน้าของที่ปรึกษา
โครงการ 

 มีเครือข่ายให้ความรู้ในพื้นที่เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าการจัดเก็บข้อมูล       คุณวิษณุ/คุณวีณา/คุณเมธ์วดี  รายชื่อเทศบาลพี่เลี้ยง 

  มีข้อมูลกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพ่ือทดแทนข้อมูลปฐมภูมิ(กรณีจ าเป็น)      คุณวิษณุ/คุณวีณา/คุณเมธ์วดี  ข้อมูลกิจกรรม 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซเรือน

กระจกรายสาขา ข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง และ
ข้อมูลสถานการณ์การ
ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 
รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.2 จ านวนชุดข้อมูลและข้อมูล

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่
มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 3 ชุด/เรื่อง (4 
สาขา) 

 x   7.2 คุณภาพของข้อมูลไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  ข้อมูลครบถ้วนตามข้อก าหนดของการ
รายงาน แต่อาจยังไม่สะท้อนถึงสภาพ
การด าเนินงานจริงของรายสาขานั้นๆ 

 

 ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลจากแหล่ง
จัดเก็บข้อมูล 

 คุณภาพของข้อมูล (ความครบถ้วน, การ
แจกแจงรายละเอียด) 

 รอบการจัดเก็บข้อมูลของแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลไม่ตรงกับแผนการด าเนินงาน ท าให้
มีระยะเวลาในการด าเนินงานปลายปี
งบประมาณกระชั้นชิด 
- สาขาพลังงานข้อมูลบางส่วนเป็นของ

หน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากความ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน 

- สาขากระบวนการอุตสาหกรรม และ
การใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่มีกฎหมายรองรับ
ในการควบคุมการใช้สารเคมีรวมทั้งมี
ข้อมูลสถิติการน าเข้า-ส่งออก แต่ไม่มี
ข้อมูลสถิติการใช้ 

- สาขาเกษตร มีข้อมูลสถิติการน าเข้า 
แต่ไม่มีข้อมูลสถิติการใช้ 

- สาขาการจัดการของเสีย ไม่มีการเก็บ
สถิติการบริโภคโปรตีนต่อคนต่อปี 
อย่างต่อเนื่อง 

คุณปรางวลัย/คุณณัฐสิรี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
2 4 8 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณเจษฎา 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลจากแหล่งจัดเก็บข้อมูล 
 คุณภาพของข้อมูล (ความครบถ้วน, การแจกแจง

รายละเอียด) 
 รอบการจัดเก็บข้อมูลของแหล่งจัดเก็บข้อมูลไม่ตรง

กับแผนการด าเนินงาน ท าให้มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานปลายปีงบประมาณกระชั้นชิด 

 เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะท างานฯ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล 

     คุณปรางวลัย/คุณณัฐสิรี  รายงานการประชุมฯ 

 จัดประชุม (peer review) ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลกิจกรรมและค่าสัมประสิทธิ์
รายสาขา(4 สาขา, 4 ครั้ง) 

     คุณปรางวลัย/คุณณัฐสิรี  รายงานการประชุมฯ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ก๊าซเรือนกระจก 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 ร้อยละความส าเร็จโครงการ

พัฒนาและปรับปรุง ชุดข้อมูล
สารสนเทศสถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจกเชิงพ้ืนที่ ภาค
เกษตร ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์เชิงที่ดิน 

 x   7.3 ระบบสารสนเทศแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้  งานล่าช้ากว่าแผน  
 ใช้จ่ายเกินงบประมาณ 
 คุณภาพงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. ไม่
เป็นปัจจุบัน 

 รูปแบบชุดข้อมูลไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน และไม่
สามารถส่งผ่านข้อมูลให้น าไปใช้ต่อได้
ในวงกว้าง (ในระดับกระทรวง หรือ 
ผู้ใช้งานทั่วไป) 

 ผู้ใช้งานทั่วไปขาดความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบ (เนื่องจากระบบ IMS 
เป็นระบบที่ต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐาน
เฉพาะทาง ทางด้าน GIS และระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่เข้ามา
ใช้ระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลไม่เข้าใจวิธี
สืบค้นและการแสดงผลข้อมูลตาม
ความต้องการได้) 

คุณพหล/คุณณัฐสิรี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณเจษฎา 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ อบก. ไม่เป็นปัจจุบัน  ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของอบก.(ซึ่งมีความเก่ียวเนื่อง) ให้เป็นปัจจุบัน       คุณพหล/คุณณัฐสิรี  ชุดข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา สามารถ
เข้ากันได้กับระบบสารสนเทศของ
อบก.  รูปแบบชุดข้อมูลไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้งาน และไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลให้น าไปใช้ต่อ
ได้ในวงกว้าง (ในระดับกระทรวง หรือ ผู้ใช้งาน
ทั่วไป) 

 ประสานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)ในการพัฒนาและ
จัดท าชุดข้อมูลเพื่อให้รูปแบบชุดข้อมูลสามารถน าไปใช่ร่วมกับ ทส .ได้ 

     คุณพหล/คุณณัฐสิรี 

 เผยแพร่ชุดข้อมูลผ่านทาง data.go.th      คุณพหล/คุณณัฐสิรี 

 ผู้ใช้งานทั่วไปขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบ 
(เนื่องจากระบบ IMS เป็นระบบที่ต้องอาศัยความรู้
พ้ืนฐานเฉพาะทาง ทางด้าน GIS และระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่เข้ามาใช้ระบบเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลไม่เข้าใจวิธีสืบค้นและการแสดงผล
ข้อมูลตามความต้องการได้) 

 ออกแบบระบบและเครื่องมือต่างๆให้ง่ายต่อผู้ใช้งานที่อาจจะไม่มีทักษะทางด้าน GIS 
มากนัก 

     คุณพหล/คุณณัฐสิรี  ระบบสามารถออกชุดข้อมูลได้ใน
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน (pdf, excel 
เป็นต้น) 

 จัดท าคู่มือการใช้งาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่      คุณพหล/คุณณัฐสิรี  คู่มือการใช้งาน 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. พัฒนาระบบขึ้นทะเบียน

โครงการ การรับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการ
ซื้อขาย ถ่ายโอนปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
- ระบบทะเบียนคาร์บอน

เครดิต (Registry) 

 x   7.4 ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไม่สามารถให้บริการได้  ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ 

 มีการบุกรุกโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

 อายุการใช้งานของอุปกรณ์และความ
ไม่ม่ันคงของกระแสไฟฟ้า 

 เป็นการโจมตีแบบสุ่ม 
 Software มีจุดบกพร่อง (Bug) 
 ผู้ใช้งานทั่วไปขาดความเข้าใจในการ

ใช้งานระบบ 

คุณพหล/คุณวรารัตน์ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
3 1 3 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณเจษฎา 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 มีการบุกรุกโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต  มีระบบพิสูจน์ตัวตนและอาศัยเทคโนโลยีVPN ในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการสวม
สิทธิ์ (spoofing or Man in the middle)  และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 

     คุณพหล/คุณวรารัตน์  ระบบพิสูจน์ตัวตน โดยอาศัย
เทคโนโลยี VPN  

 อายุการใช้งานของอุปกรณ์และความไม่ม่ันคงของ
กระแสไฟฟ้า 

 ส ารองข้อมูลทั้งส่วนโปรแกรม (Application)  และฐานข้อมูลโดยอุปกรณ์ส ารองข้อมูล      คุณพหล/คุณวรารัตน์  มีข้อมูลส ารอง 

 เป็นการโจมตีแบบสุ่ม 
 

 มีการป้องกันการโจมตีแบบสุ่ม โดยการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
- มีระบบFirewall ที่ก าหนดPackage Filtering ส าหรับการป้องกันการโจมตีจาก

ภายนอก (Drop package, block IP) 
- มีการติดตามพฤติกรรม เช่น brute Force รวมถึงการเข้าใช้งานที่ผิดปกติ 
- การจัดท า Quality of Service (QoS) ในการใช้งานbandwidth 

     คุณพหล/คุณวรารัตน์  Firewall ได้รับการต่ออายุและ
สามารถบันทึก log 

 Software มีจุดบกพร่อง (Bug) 
 

 มีการด าเนินงานเพ่ือป้องกันจุดบกพร่อง (Bug) ต่าง ๆ ดังนี้ 
- การกู้คืนระบบ 
- การตรวจสอบอุปกรณ์ตามระยะเวลา 
- การส ารองข้อมูลทั้งส่วนโปรแกรม (Application)  และฐานข้อมูลโดยอุปกรณ์ส ารอง

ข้อมูล 

     คุณพหล/คุณวรารัตน์  มีการทดสอบการกู้คืนระบบ 

 ผู้ใช้งานทั่วไปขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบ  จัดท าคู่มือการใช้งานและเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์ของอบก . และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้
เปิดบัญชี 

     คุณพหล/คุณวรารัตน์  การจัดฝึกอบรมการเปิดบัญชี และการ
ใช้งานระบบ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(RiskOwner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน

การจัดท าข้อมูลสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจก พัฒนาระบบ
สารสนเทศ และบ ารุงรักษาเพ่ือ
การบริหารองค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการ
ส ารวจข้อมูลระยะไกล 
(Remote Sensing) 

 x   7.5 ไม่สามารถรายงานข้อมูลสถานการณ์ความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้อย่างต่อเนื่อง 

 ข้อมูลสถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

 

 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดาวเทียม
หรือดาวเทียมท่ีใช้ในการพัฒนาข้อมูล
หยุดให้บริการ 

คุณวิษณุ/ คุณณัฐสิรี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณเจษฎา 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม(Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดาวเทียมหรือ
ดาวเทียมท่ีใช้ในการพัฒนาข้อมูลหยุดให้บริการ 

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ดาวเทียมอ่ืนหรือใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
ข้อมูลมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่สูงขึ้น 

     คุณวิษณุ/ คุณณัฐสิรี  รายชื่อดาวเทียมท่ีมีความสามารถใน
การตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก 

  หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มาประกอบการวิเคราะห์       คุณวิษณุ/ คุณณัฐสิรี 
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แบบ ปย. 1-2  
สพว. 
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กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก (กสว.) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 กสว. ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ 
จริยธรรม การท างานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม. 

1.2 กสว. มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยแจ้งในที่ประชุมภายในกลุ่ม
งาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ า และมีการติดตามผลการด าเนินงานทุก
เดือน ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง และเจ้าหน้าที่ของ 
กสว. มีโอกาสได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

1.3 กสว. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสพัฒนา 
ศักยภาพความรู้ และความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- โดยรวมเหมาะสม เจ้าหน้ามีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
รวมถึง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยยึด
ตามประมวลจริยธรรมองคก์าร 

- ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าท่ี และมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่
อย่างมีระบบ และชัดเจน มีการติดตามผลการด าเนินงาน ท า
ให้เจ้าหน้าที่ กสว. ความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี 
 

- เจ้าหน้าท่ี กสว. มีการพัฒนาความรู้ และความสามารถท่ี 
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและความรับผดิชอบ โดยการเข้าร่วมการ
อบรมและสัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใน อบก. และ
หน่วยงานภายนอก 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1  กสว. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ การระบ ุ

และประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
แต่ทั้งนี้ความส าเร็จของงานโครงการ ขึ้นกบัปัจจัยภายนอกองค์กร 
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง  

 
2.2 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

1.) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการลดก๊าซเรือน 
กระจก ที่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และ/หรือ มีการเก็บข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

 
2.) ความล่าช้าในการด าเนินงานของที่ปรึกษา 

 
- มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัตงิานในโครงการที่ กสว.  
- ได้รับมอบหมาย โดยเจ้าหน้าที่ กสว. ทุกคน มีส่วนร่วมใน

การระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน และก าหนดวิธีการควบคุมและแนวทางแก้ไข 
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 

- มีการประชุมหารือร่วมกับท่ีปรึกษาโครงการ และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตงาน รวมถึงแนวทางและ
แผนการด าเนินโครงการ เพื่อสามารถส่งมอบงานได้ตาม
ข้อก าหนดโครงการ (TOR) 

- มีการประชุมหารือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน 
- การก าหนดแนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ในระดับนโยบาย/มาตรการ โครงสร้าง และแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึง 
กระบวนการ MRV เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

- มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผล รายไตรมาส 

3 กิจกรรมการควบคุม 
3.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่อง 

กิจกรรมต่างๆ ที่มีการควบคุม 
 
 
 

 
- มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี กสว. เพื่อให้ทราบและ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการควมคุม รวมถึง
ร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคมุที่
เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การฯ 
 

แบบ ปย. 1 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.2 การควบคุมงานว่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ 
 

 

- เจ้าหน้าท่ี กสว. มีความรู้ และความเข้าใจในการก ากับ
โครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ ตามข้อก าหนดการว่าจ้าง  
ที่ปรึกษาฯ และระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 

4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ี 

เหมาะสม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 

กสว. ใช้การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจกจากในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ของ อบก.  
และเว็บไชต์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงคมนาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และใช้วิธีการส่งข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการสื่อสาร
ภายในองค์การ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร และจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มงาน ในการจัดท ารายงานและให้
ข้อมูล ตามที่ ทส. และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆขอมา ซึ่งมีความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5 การติดตามประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมิน 

คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 

มีการรายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานของ กสว . ตาม
ตวัช้ีวัดภายใต้ค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี การรายงานผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจส าคัญ การรายงานผลด้านการเงิน 
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใน
ส่วนงานของ กสว . และในภาพรวมของ อบก . ต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและคณะกรรมการ 
อบก. รายไตรมาส ท า ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การด าเนินงานได้ทันท่วงที  

 
ผลการประเมินโดยรวม 

กสว . มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ท่ีมีประสิทธิผลเพี ยงพอท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานประส บ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การฯ              

 
ชื่อผู้รายงาน………………………………………… 

        (นายรองเพชร บุญช่วยดี) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการการลดก๊าซเรือนกระจก 

       วันที1่7   ตุลาคม 2559        
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แบบ  ปย.2 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

โครงการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้จากการ
ด าเนินงานของภาคีภาครัฐ  
และเอกชน 
 
วัตถุประสงคข์องการควบคุม 
เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  

 
 
 
 

1. ประสานงานและประชุม
หารือกับหน่วยงานที่มีนโยบาย
เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงานและภาค
การขนส่ง ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ
ภายใต้กระทรวงพลังงานและ
กระทรวงคมนาคม รวมถึง สผ. 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การรายงานผลการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ UNFCCC 
ผ่าน NC และ BUR 
2. พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และ
แนวทางการติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานร่วมกับกระทรวง
พลังงาน และภาคการขนส่ง
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ท าให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความล่าช้าในการด าเนินงาน 
และการรับรองผล 
 
สาเหต ุ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ประเมินการลดก๊าซเรือน
กระจก ไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล/มีการเก็บข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
 
 

1. อบก. ได้หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร เกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอน 
และกรอบแนวทางในการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการในภาคการขนส่ง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  

2. อบก. ได้ประชุมหารือภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดังนี้ 
 - การประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  
 - การประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
 - การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการติดตามประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบมาตรการ ที่มี
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในภาคพลังงาน และภาค
ขนส่ง จ านวน 2 ครั้งคือ ภาคพลังงาน เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 
2559 และภาคขนส่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 
4. อบก. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOC)2 
หน่วยงาน ดังนี้ 

- ร่วมกับ กฟผ.เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจาก MoUฉบับที่ผ่านมา เพื่อขยายผลการ
ด าเนินงานให้เตรียมพร้อมส าหรับ INDCs ภายหลัง ปี 2563  
- ร่วมกับ ส.ส.ท. เมื่อวันที ่16 มีนาคม 2559 พร้อมกับร่วมหารือ
เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานและแนวทางการติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
รองเพชร/

ทิพวรรณ/นีรชา 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58  – ก.ย.59 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แนวทางการติดตามประเมิน
การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือ IPP (Independent Power 
Producer) ร่วมกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 
6. จัดประชุม คณะท างานย่อยด้านวิชาการก๊าซเรื อนกระจกภาค
พลังงาน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีการ
รับรองผลในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) วิธีการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก จ านวน 2 มาตรการ 
(มาตรการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานธรรมชาติ และมาตรการผลิตพลังงานความ
ร้อน จากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวภาพ) 

2) วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับการผลิตความร้อนจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 

3) ผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ .ศ. 2557 จาก
มาตรการภาคพลังงาน จ านวน 6 มาตรการ สามารถลดก๊าซ
เรือนกระจกได้ 34.33 MtCO2 (เฉพาะมาตรการภายใต้
โครงการ) 
*หมายเหตุ มาตรการภาคพลังงาน จ านวน 7 มาตรการ 
(รวมมาตรการจาก กฟผ .)สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
ทั้งสิ้น 34.47 MtCO2 

7. จัดประชุมหารือ แนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การลด
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง จ านวน 2 ครั้ง คือ มาตรการภาค
การบิน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และมาตรการพัฒนาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
8. จัดประชุม หารือและเตรียมความพร้อมใน การด าเนินงานการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงวิธีการประเมินและ
ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จาก
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ
(7) 

ภาคการขนส่งจ านวน 5 หน่วยงาน ดังนี้ 
หน่วยงาน วันท่ีเข้าหารือ 

มาตรการภาคการบิน 

วิทยุการบิน 1 มิ.ย. 2559 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 10 มิ.ย.2559 

มาตรการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 1 มิ.ย. 2559 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

6 มิ.ย. 2559 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

9 มิ.ย. 2559 

9. จัดประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและการด าเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ยั่งยืน ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยภาคการขนส่ง กระทรวง
คมนาคมมีการรับรองผลในประเด็น 

1) วิธีการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจ านวน 2 มาตรการ 
(มาตรการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบิน) 

2) ผลการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ .ศ. 2557 จาก
มาตรการภาคการขนส่ง จ านวน 2 มาตรการ สามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ 0.08MtCO2 

 

 
ลายเซ็นผู้รายงาน..........................................(นายรองเพชร  บุญช่วยดี)  ต าแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการลดก๊าซเรือนกระจก  วันที่ 17 ตุลาคม 2559 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

8. ส านักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ (สพว.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. พัฒนาโครงสร้าง กระบวนการ

ตรวจวัด รายงาน ทวยสอบ 
(MRV) และระบบการติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกในระดับมาตรการ/
นโยบาย โดย 
บูรณาการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายและแผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 โครงสร้าง วิธีการ และ

กระบวนการ MRV (2 
Models คือ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในโรงงาน และ
อาคาร) 

 

 x   8.1 รูปแบบข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บไม่สอดคล้องตาม
แนวทางท่ี อบก. ออกแบบ 
 

 ขาดข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เพียงพอ
ต่อการประเมินโดยโครงสร้าง วิธีการ 
และกระบวนการ MRV ที่ออกแบบไว้ 
 

 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน เช่น 
ข้อมูลด้านพลังงาน และด้านขนส่ง 

คุณนีรชา ตรีเดช 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องแตกต่างกัน เช่น ข้อมูลด้านพลังงาน 
และด้านขนส่ง 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกับแนว
ทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ 

     คุณนีรชา ตรีเดช/ 
คุณดนัย หาญวัง/ 
คุณศรัยฉัตร ไพมุ้ย 

 รายงานสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและน าเสนอผู้บริหาร อบก. 

  พัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและรับรอง 
 

     คุณนีรชา ตรีเดช  สรุปรูปแบบ แนวทางการรายงาน
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง 

 

 

 

 



 

 139 

 

กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. ติดตามประเมินผลการลดก๊าซ

เรือนกระจกในระดับมาตรการ/
นโยบาย เพ่ือสนับสนุนการ
รายงานผลการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ในรายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี 
(Biennial Update Report) 
และรายงานแห่งชาติ (National 
Communication) 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 รายงานผลการลดก๊าซเรือน

กระจกประจ าปีของ อบก. 

 x   8.2 ขาด Activity Data ที่เก่ียวข้องหรือไม่สอดคล้องตาม
รูปแบบที่ก าหนดไว้ 
 
 

 ไม่มีผลการประเมินการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการนั้นๆ 

 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่สามารถติดตามและประเมินผลได้ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของ 
อบก. 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุม
เพ่ือรับรองผลไม่ทันตามก าหนดเวลา
ของปีงบประมาณ 

 ความผันผวนด้านสถานการณ์ของ
ประเทศและโลก เช่น ราคาน้ ามัน 
มีราคาลดต่ าลงมาก ท าให้ขาด
แรงจูงใจในการใช้พลังงานทดแทน 

 

คุณรองเพชร บุญช่วยดี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
4 3 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมเพ่ือรับรองผล

ไม่ทันตามก าหนดเวลาของปีงบประมาณ 
 

 ประสานงานและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานและภาคการขนส่งเพ่ือก าหนดช่วงเวลาการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของโครงการตามปีงบประมาณ  

     คุณนีรชา ตรีเดช/ 
คุณดนัย หาญวัง/ 
คุณศรัยฉัตร ไพมุ้ย 

 รายงานการประชุมฯ 

  จัดประชุมติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องฯ      คุณนีรชา ตรีเดช/ 
คุณดนัย หาญวัง/ 
คุณศรัยฉัตร ไพมุ้ย 

 รายงานการประชุมฯ 

 ความผันผวนด้านสถานการณ์ของประเทศและโลก 
เช่น ราคาน้ ามัน มีราคาลดต่ าลงมาก ท าให้ขาด
แรงจูงใจในการใช้พลังงานทดแทน 

 พัฒนามาตรการที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม      คุณนีรชา ตรีเดช  โครงสร้าง วิธีการ กระบวนการ
ประเมินผลส าหรับมาตรการใหม่ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. พัฒนาระบบการประเมินผล

กระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการ/
นโยบายด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 รายงานสรุปผลการประเมินผล

กระทบจากมาตรการ/นโยบาย
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ 

 x   8.3 ขาดข้อมูลที่เพียงพอส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ภายใต้ 
Model ที่พัฒนาขึ้น 
 

 Model ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมีการ
จัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องตาม Model 
เนื่องจากยังไม่เคยมีการประเมินผล
กระทบในลักษณะเฉพาะแต่ละ
มาตรการ  

คุณรองเพชร บุญช่วยดี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
4 3 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
2 2 4 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานยอ่ย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูล 

ที่สอดคล้องตาม Model เนื่องจากยังไม่เคยมีการ
ประเมินผลกระทบในลักษณะเฉพาะแต่ละ
มาตรการ 

 หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน Model ที่จะเลือกใช้ 
 

     คุณนีรชา ตรีเดช/ 
คุณดนัย หาญวัง/ 
คุณศรัยฉัตร ไพมุ้ย 

 รายงานการประชุมฯ 

 แนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ Model ที่เลือกใช้ 
 

     คุณรองเพชร บุญช่วยดี  รายงานการประชุมฯ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผูร้ับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการด้านการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
และการประเมินผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1 รายงานผลโครงการภายใต้

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ (MoC)  

4.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย และ
กรมวิชาการเกษตร 
มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

 x   8.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนัก 
และความเข้าใจในการจัดเก็บและแปลงผลข้อมูล 

 หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือไม่
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้สอดคล้อง 
ตามรูปแบบที่ได้ร่วมกันพัฒนาภายในปี
แรก 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ก าหนดเป็น
นโยบายด้านการติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน 

คุณรองเพชร บุญช่วยดี 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y1 X * Y Risk 
3 3 9 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y1 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ก าหนดเป็นนโยบาย

ด้านการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกอย่างชัดเจน 

 จัดประชุมหารือและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     คุณนีรชา ตรีเดช/ 
คุณดนัย หาญวัง/ 
คุณศรัยฉัตร ไพมุ้ย 

 รายงานการประชุมฯ 
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แบบ ปย. 1-2  
สสอ. 
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แบบ ปอ.1 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

6. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- สร้างบรรยากาศที่ดีของการควบคมุเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

การควบคุมภายใน  
- ยึดหลักความซื่อสัตย์จริยธรรม  
- เน้นความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
- บริหารจัดการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
- จัดสรรงานตามความเหมาะสมและตามขอบเขอ านาจ 

หน้าท่ีของบุคลากร 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม มุ่งเน้นความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  มีการ
มอบหมายงานให้บุค ลากรโดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีการติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการท างานสม่ าเสมอ  

7. การประเมินความเสี่ยง 
- การด าเนินกิจกรรมบางประเภทขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกซึ่งไม่

อาจควบคุมได้โดยตรง 

 
ร่วมกันวางแผนควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

8. กิจกรรมการควบคุม 
- การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมส าเร็จ

ลุล่วงด้วยด ี
- การสร้างความรู้ความเข้าใจ การร่วมกันวางแผนกับบุคลากร 

 
ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้
กิจกรรมส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
การเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ  

9. สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 
มีการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และน าเสนอช่องทางการ
สื่อสารใหม่ ๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย 

10. การติดตามประเมินผล 
- มกีารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  

 
ผลการประเมินโดยรวม 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  5 องค์ประกอบ ถือว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

ชื่อผู้รายงาน………………………………………………………. 
   (นายทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง…) 

ต าแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
วันที ่14 ตุลาคม  2559 
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 แบบ  ปย.2 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่
(2) 

การประเมินการควบคุม 
(3) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

โครงการส่งเสริมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. แจง้ขอความร่วมมือนัด
หมายกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการในการ
ประชาสัมพันธ์หรือการท า
กิจกรรมอย่างน้อย 2 
สัปดาห ์
2. ประสานขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มช่องทาง
ในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมควบคุมที่ก าหนด
มีการปฏิบัติครบถ้วน ท า
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ จึงสามารถลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงน้อยและยอมรับได้ 

- - ทักษิณา 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58–ก.ย.

59 

- 

 
 

ลายเซ็นผู้รายงาน.......................................... 
(นายทักษิณา  ณ ตะก่ัวทุ่ง)  

ต าแหน่ง  ผู้จัดการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

9. ส านักสื่อสารองค์กร (สสอ.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. สื่อสารมวลชน เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้กับภาค
ประชาชน สาธารณชน และ
เยาวชน 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 สื่อในการสร้างความรู้  

ความเข้าใจ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของ อบก. 

 x   9.1 สื่อประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอและไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

 กลุ่มเป้าหมายยังไม่ตระหนักและเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือน
กระจก 

 อบก. ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 สื่อความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือน

กระจก เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการเข้าใจ
ยาก 
 

คุณทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
3 4 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  คัดเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด      คุณทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง  สื่อที่มีประสิทธิภาพ 

 การหาช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น เว็ปไซต์และ
เฟสบุ๊ก ของ อบก.   

     คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง  ช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ 

  ขออนุมัติใช้เงินรายได้ อบก. เพ่ือด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์(กรณีมีความจ าเป็น)      คุณทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง  ได้รับการสนับสนุน กรณีมีความจ าเป็น 
 เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น

เรื่องไกลตัว เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ 
 ปรับปรุงรูปแบบสื่อสมัยใหม่ (new media) และจัดท าเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 
     คุณทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง  รูปแบบสื่อสมัยใหม่ (new media) 

และเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. เผยแพร่ผลงาน ภารกิจของ 

อบก. สู่สาธารณชน และสื่อสาร
สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์และ

การแถลงข่าวกิจกรรม/
นิทรรศการ/งานต่างๆ ของ 
อบก. 

 x   9.2 การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเป็น
เครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือการสื่อสารองค์กรอย่างเพียงพอ  

 อบก.ไม่เป็นที่รู้จักของสื่อมวลชน 
เครือข่าย และประชาชนทั่วไป 

 

 เครือข่ายกับสื่อมวลชนยังไม่เข้มแข็ง 
 เครือข่ายกับองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรม

ยังไม่เข้มแข็ง 
 การจัดกิจกรรม/นิทรรศการ/งาน

ต่างๆ ของ อบก.ยังเป็นงานขนาดเล็ก  

คุณทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
2 4 8 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 เครือข่ายกับสื่อมวลชนยังไม่เข้มแข็ง  ร่วมมือกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ       คุณสศิพร เอ่ียมอ่อง  กิจกรรมที่ร่วมกับชมรมนักข่าว

สิ่งแวดล้อม 
  ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนให้มากยิ่งขึ้น      คุณสศิพร เอ่ียมอ่อง  
 เครือข่ายกับองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมยังไม่เข้มแข็ง  ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรม/นิทรรศการ/งานต่างๆของ อบก.      คุณสศิพร เอ่ียมอ่อง  กิจกรรม/นิทรรศการ/งานต่างๆของ 

อบก. ที่มีองค์กรต่างๆ มาร่วมจัด 
 การจัดกิจกรรม/นิทรรศการ/งานต่างๆ ของ อบก.

ยังเป็นงานขนาดเล็ก  
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน อบก. และหน่วยงานภายนอก ในการจัด

กิจกรรมขนาดใหญ่ 
     คุณสศิพร เอ่ียมอ่อง  การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
3. รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ความตระหนักเก่ียวกับภาวะ
โลกร้อน และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งความส าคัญ
ของการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
3.1 จัดกิจกรรมรงณรงค์ ค่าย

เยาวชน นิทรรศการ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก และบรรยาย
พิเศษในหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ 

 x   9.3 กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเก่ียวกับการลดก๊าซเรือนกระจก 

 กลุ่มเป้าหมายยังไม่ตระหนักและเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือน
กระจก 

 

 กิจกรรมรณรงค์ ค่ายเยาวชน 
นิทรรศการ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 

 เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซ
เรือนกระจกเป็นเรื่องไกลตัว เป็น
เนื้อหาเชิงวิชาการ 
 

คุณธีร์ ตั้งตรงหฤทัย 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
2 4 8 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 กิจกรรมรณรงค์ ค่ายเยาวชน นิทรรศการ ยังไม่

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 แสวงหาองค์กรร่วมจัดกิจกรรมฯ ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรม/งบประมาณ      คุณธีร์ ตั้งตรงหฤทัย  องค์กรร่วมจัดกิจกรรม 
 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่ายเยาวชน นิทรรศการและ 

การบรรยายพิเศษให้มากยิ่งขึ้น 
     คุณธีร์ ตั้งตรงหฤทัย  กิจกรรมรณรงค์ ค่ายเยาวชน 

นิทรรศการและการบรรยายพิเศษ 
 เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น

เรื่องไกลตัว เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ 
 ปรับปรุงรูปแบบและจัดท าเนื้อหาให้เข้าใจง่ายกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก

ขึ้น 
     คุณธีร์ ตั้งตรงหฤทัย  รูปแบบและเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
4. พัฒนางานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

และสร้างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้และการศึกษาใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
4.1รูปแบบการสร้างภาคีเครือข่าย

องค์กรร่วมปกป้องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเชิญชวนบริษัท/
รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

4.2สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
4.3การอบรมเสริมสร้างศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่สื่อมวลชน 

 x   9.4 รูปแบบการด าเนินงานการสร้างภาคีเครือข่ายยังไม่
ชัดเจน 

 รูปแบบการด าเนินงานการสร้างภาคี
เครือข่ายยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 

 ภาระงานที่มีอยู่ในปัจจุบันจ านวน
มากท าให้ไม่มีเวลาในการจัดท า
รูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายให้
สมบูรณ์และน าเสนอต่อผู้บริหารได้ 

คุณธีร์ ตั้งตรงหฤทัย 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
3 2 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 1 1 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ภาระงานที่มีอยู่ในปัจจุบันจ านวนมากท าให้ไม่มี

เวลาในการจัดท ารูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายให้
สมบูรณ์และน าเสนอต่อผู้บริหารได้ 

 ก าหนดแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
 

     คุณธีร์ ตั้งตรงหฤทัย  แผนการด าเนินงานจัดท ารูปแบบการ
สร้างภาคีเครือข่าย 

 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ      คุณทักษิณา ณ ตะก่ัวทุ่ง  รายงานผลการด าเนินงานฯ 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
5. พัฒนาสื่อเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้

และความตระหนักในเรื่อง
ผลกระทบและการจัดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
5.1 คู่มือจัดกิจจกรมรณรงค์เพ่ือลด

ก๊าซเรือนกระจกส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

5.2 สื่อรณรงค์ด้านการลดก๊าซเรือน
กระจก เช่น สื่อแอนิเมชัน วีดิ
ทัศน์ แผ่นพับ  
เป็นต้น 

5.3การผลิตชุดนิทรรศการเพ่ือแสดง
บทบาทภารกิจของ อบก. 

5.4สื่อด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

5.5การผลิตชุดนิทรรศการเพ่ือแสดง
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5.6วารสาร ฟ้า (วารสารอบก.) 
5.7การผลิตสื่อตามความประสงค์ของ

ส านัก/ศูนย์/กลุ่มงานอ่ืน (งาน
สนับสนุน) 

 x   9.5 กลุ่มเป้าหมายยังไม่เข้าใจเนื้อหาในสื่อความรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 

 กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 สื่อเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ความตระหนักยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 

 เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซ
เรือนกระจกเป็นเรื่องไกลตัว เป็น
เนื้อหาเชิงวิชาการ 

 

คุณฐิติณัฏฐ์ศักรานุกิจ 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X4 Y2 X * Y Risk 
2 3 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 สื่อเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และความตระหนักยัง

ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 เพ่ิมจ านวนการผลิตสื่อ และช่องทางการแจกจ่าย/ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

     คุณฐิติณัฏฐ์ศักรานุกิจ  สื่อ และช่องทางการแจกจ่าย/
ประชาสัมพันธ์ 

 เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น
เรื่องไกลตัว เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ 

 ปรับปรุงรูปแบบและจัดท าเนื้อหาให้เข้าใจง่ายกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก
ขึ้น 

     คุณฐิติณัฏฐ์ศักรานุกิจ  รูปแบบและเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
6. จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร 

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างสรรค์ และสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
6.1 กิจกรรมรณรงค์ในวาระต่างๆ 

เช่น วันเกิด รณรงค์ใส่ผ้าไทย 
เป็นต้น และการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
พิธีการต่างๆ 

6.2 กิจกรรมเพื่อสังคมของ อบก. 
6.3กิจกรรม อบก. สัมพันธ์และ

เสียงตามสาย 

 x   9.6 การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในอบก.  เจ้าหน้าที่ อบก. เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนน้อย 

 ภาระงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมาก 
 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

กระชั้นชิด 

คุณเฉลิมลักษณ์  ดิษยปัญญา 
ความเสี่ยงเร่ิมต้น 

ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 
X1 Y2 X * Y Risk 
3 4 12 H 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X1 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง 

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 ภาระงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมาก  การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากยิ่งข้ึน      คุณเฉลิมลักษณ์  ดิษยปัญญา  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ 
 ขอความร่วมมือผ่านผู้บริหาร      คุณเฉลิมลักษณ์ดิษยปัญญา  ผู้บริหารช่วยผลักดันให้เจ้าหน้าที่เข้า

ร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกระชั้นชิด  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างน้อย 1-2 เดือนล่วงหน้า      คุณเฉลิมลักษณ์  ดิษยปัญญา  มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
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กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่

ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและ
การประเมินผล และมีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงาน
ทางการเงิน งบประมาณ และการด าเนินงาน อีกท้ังมี
ความมุ่งม่ันที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ และ
จัดท าเอกส ารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของงานและมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการ
ปรับปรุง 

 
 ผู้บริหารของกลุ่มงานพัฒนาระบบบริ หาร มี

ทัศนคติที่ดีและเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในทุกๆ ด้าน 
 
 

 บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารมีการ
ก าหนดคุณลักษณะของงานแต่ละต าแหน่งและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ มีการก าหนดความรู้
ทักษะ ความสามารถอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการก าหนดเกณฑ์ในการ

พิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง การประเมิน
ความส าคัญ ผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ีที่จะ
เกิดข้ึน หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 การควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงมีการวิเคราะห์สาเหตุ
ของความเสี่ย งที่อาจเกิดข้ึนและก าหนดวิธีการควบคุม 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารมีการก าหนดระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงอย่างเพียงพอ  
 

 การควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารมีการก าหนดวิธึการควบคุม
จากการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง รวมถุงมี
การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และติดตามผลการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุม 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ

ผลการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบ
และเข้าใจวัตถุปรสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ทั้งนี้ มี
มาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 

 
 กิจกรรมการควบคุมของกลุ่มงานพัฒนาระบบ

บริหารได้มีการก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
ผลการประเมินความเสี่ยงและสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ และมีมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะ 
รัฐมนตรี อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

แบบ ปย. 1 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก

ให้ผู้บริหารทุกระดับและมีระบบการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล  

 
 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารการรายงานข้อมูลที่

จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุก
ระดับเช่น IntranetTgo Informationเว็บไซต์ 
อบก. 

5. การติดตามประเมินผล 
 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและรายงาน

ให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอและในกรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

 มีการก าหนดให้ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีการรายงานให้

ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ใน
กรณีท่ีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ประชุมปรึกษา และด าเนินการแก้ไขในทันท ี

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีติดตามผลในระหว่าง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินโดยรวม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน  
หรือการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภานในของคณะกรรมการต รวจเงินแผ่นดินมาการควบคุม
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

 
ชื่อผู้รายงาน………………………………………… 

    (นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
วันที ่ 17   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2559       
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แบบปย. 2 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

 
(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
โครงการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานของอบก. ปีงบประมาณ 
2556 -2558 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
แผนงาน และมีประสิทธิภาพ  

1. ที่ปรึกษาจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และรวบรวม
เอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ใน
การประเมิน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษาจากตัวแทนของ 
ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม เพื่อให้
ข้อมูลกับท่ีปรึกษา 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ผลการประเมินม. 39 ไม่
ถูกต้องไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
 
สาเหต ุ
อบก. จะต้องให้บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกมา
ด าเนินการประเมิน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
อบก. มีนโยบายคัดเลือกที่
ปรึกษารายใหม่  
 

1.  ที่ปรึกษาได้จัดท าแผนการด าเนินงาน 
และเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ในการ
ประเมินซึ่งระบุไว้ในรายงานข้ันต้น
เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดช่วง
ระยะเวลาและรายละเอียดการ
ด าเนินงาน อาทิเช่น การศึกษาและ
วิเคราะห์แผนงาน/โครงการความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การรวบรวม
ข้อมูลของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี การ
ประเมินผลโครงการส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ และการจัดท าแนวทาง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ฯลฯ  

2.  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาจากตัวแทน
ของ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อใหข้้อมูลกับ
ที่ปรึกษาแล้ว ตามค าสั่ง อบก.ที่ พ.
003/2559 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 

กพบ./กรวิภา 
 

ระยะเวลา 
ต.ค.58-ธ.ค.58 

 

 

ชื่อผู้รายงาน............................................................... 
               (นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ)์ 

                                                                                                                                      ต าหน่ง รองผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
วันท่ี  17  ตุลาคม 2559 
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แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
(แผนการควบคุมภายใน) 

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 
2560 

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
1. งานเลขานุการคณะกรรมการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก อ านวยการ ประสาน
และสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.1 ข้อมูลประวัติ ทะเบียน

คณะกรรมการ 
1.2 รายงานการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ 

 x   10.1 เอกสาร/วาระส่งคณะกรรมการไม่ทัน 
10.2 ามก าหนด 7 วัน 

 คณะกรรมการได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่าช้า ท าใหม้ีเวลา
ศึกษาข้อมูลเอกสารฯ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมน้อย 

 มีวาระเร่งด่วนจ าเป็นต้องน าเสนอ 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการเตรียม
เอกสาร 

 บางวาระต้องเสนอผ่านคณะ 
อนุกรรมการและ/หรือคณะท างาน
ก่อนเสนอคณะกรรมการ 

คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล/ 
คุณปุรฉัตร หาสุนทรี 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
2 3 6 M 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X4 Y2 X * Y Risk 
1 3 3 L 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 มีวาระเร่งด่วนจ าเป็นต้องน าเสนอท าให้ต้องใช้

เวลาในการเตรียมเอกสาร 
 บางวาระต้องเสนอผ่านคณะ อนุกรรมการและ/

หรือคณะท างานก่อนเสนอคณะกรรมการ 

 จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2560 ล่วงหน้า  
 

     คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล/
คุณปุรฉัตร หาสุนทรี 

 เอกสารประกอบการประชุมสามารถส่ง
คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการ
ประชุม  ก าหนดวันจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ชัดเจน      คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล/

คุณปุรฉัตร หาสุนทรี 
  วาระท่ีไม่ส่งตามก าหนดให้น าเสนอในครั้งถัดไป ยกเว้นผู้บริหารจะพิจารณา 

เป็นรายวาระ 
     คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล/

คุณปุรฉัตร หาสุนทรี 
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กระบวนงานหลัก 
(Core Process) 

ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) 

ผลที่ตามมา 
(Consequences) 

สาเหตุที่เป็นไปได ้
(Possible Causes) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) S O F C 

กระบวนงาน 
2. งานค ารับรองการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนาระบบบริหาร 
การติดตามประเมินผล และ
จัดท ารายงานเกี่ยวกับ 
ค ารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึง
การประสาน และด าเนินการ
ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหาร 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2.1 รายงานการประเมินผล

องค์การมหาชน  
รอบ12 เดือน 

2.2 รายงานตามภารกิจหลักต่อ
คณะกรรมการ 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานแก่
รัฐมนตรี 

2.4 นโยบายการก ากับดูแลที่ดี 
2.5 รานงานผล (มิติที่ 4) ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
2.6 การส ารวจความพึงพอใจ 
2.7 รายงานประจ าปี 

 x   10.2 บุคลากรขาดความเข้าใจในกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานองค์การมหาชนใหม่ 

 เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลฯ 
แบบใหม่ 

 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 มีการเปลี่ยนแปลงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การ
มหาชนที่มีความแตกต่างจากเดิมมาก 

คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล/ 
คุณปุรฉัตร หาสุนทรี 

ความเสี่ยงเร่ิมต้น 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X2 Y2 X * Y Risk 
2 2 4 L 

ความเสี่ยงเป้าหมาย 
ผลกระทบ โอกาส คะแนน ระดับ 

X2 Y2 X * Y Risk 
1 2 2 VL 

 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย/แผนควบคุมภายใน (CONTROL PLAN) ผู้ก ากับติดตามความเสี่ยง  

สาเหตุที่เป็นไปได้ (Possible Causes) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ระยะเวลา (ปี 2560) ผู้รับผิดชอบ 

(Responsibility) 
เป้าหมาย (Output) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 มีการเปลี่ยนแปลงกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานองค์การมหาชนที่มีความแตกต่างจาก
เดิมมาก 

 ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชนใหม่ให้ผู้บริหารและบุคลากร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น email การประชุม line 

 

     คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล/ 
คุณปุรฉัตร หาสุนทรี 

 การชี้แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานองค์การมหาชนใหม่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

 


