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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า กองทุน 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก า หนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีค าสั่ งที่ 1/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะท างาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนขึ้น เพ่ือให้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุน 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร ดังนั้นคณะท างานดังกล่าวจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ก าหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ ทั้งที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมทั้งจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมติดตาม/ประเมินผล และรายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารภายในเวลาที่ก าหนด คณะท างานจึงได้จัดท าคู่มือ
บริหารความเสี่ยงขึ้นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงในการด าเนินงานกองทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
1.2 แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประจ าปีงบประมาณ  256๒-256๕  

ฉบับทบทวน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นกองทุนทีม่ั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 
พันธกิจ (Mission)  

1) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
2) ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์

การท่องเที่ยวของประเทศ 
3) บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์หลัก (Goal)  

๑) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 
๒) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีผลการด าเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดบัประเทศ 
๓) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุน เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์  

การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพ่ือการด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2     พัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวของ

ไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ และ/หรือ เอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุน ในรูปแบบการสนับสนุน
งบประมาณสมทบ (Matching Fund) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนสูหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1      การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
กลยุทธ์ที่ 3.2      การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 3.๓      การพัฒนาธรรมาภิบาล 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุน เข้าใจ

หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุน  
2) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3) เพ่ือให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานของกองทุน  
5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ

กองทุน 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับกองทุน 

 
1.4 นโยบายบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่
กองทนจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น การ
ปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง
และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
กองทุน จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุน ในทุกคนและทุกระดับ 
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2) ให้มีการบริหารความเสี่ยงของกองทุน ทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่ องตามมาตรฐาน COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Trade way Commission 

3) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (ERM : 
Enterprise Risk Management) 

4) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) ให้คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน จัดท ารายงานติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือทราบและ/หรือ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติของกองทุน โดยให้มีการเผยแพร่
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของกองทุนอย่างเคร่งครัด 
 

1.5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุน  
 

 
 
*ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่ ๑/๒๕๖5 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ลงวันที่ ๑0 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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บทที่ 2 
ความส าคัญและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
ในการด าเนินงานของกองทุนมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในอนาคตทั้งจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายท าให้ภารกิจหลัก กลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่
กองทุนก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้กองทุนมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความครบถ้วนครอบคลุมในทุกกระบวนงาน  รวมทั้งสามารถติดตาม ควบคุม 
และจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้กองทุนสามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ 
ภารกิจหลัก และเป้าหมายที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนและแผนปฏิบัติการกองทุนในทุก ๆ ด้าน เช่น การ
วางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารเงินลงทุน การจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

 
2.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุน  

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ ซึ่งผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ  

การบริหารความเสี่ยงโครงการ คือ กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการ
ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการ
วางแผนและการด าเนินโครงการให้ค านึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ 
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีการก าหนดกลยุทธ์และ
มีปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา โดยต้องตระหนักถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าทีส่อดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการแสวงหาคุณค่า การจะกระท าเช่นนั้นได้องค์กรจ าเป็นต้องมีกรอบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน มีการบูรณาการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะได้รับประโยชน์ อาท ิ 

1) การเพ่ิมโอกาส เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบในแง่มุมของการบริหาร
ความเสี่ยง จะท าให้สามารถระบุโอกาสใหม่ ๆ และความท้าทายเฉพาะที่เก่ียวข้องในปัจจุบันได้ 
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2) การระบุและจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ทุกองค์กรเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อหลายส่วนขององค์กร บางครั้งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งแต่ส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืน  
ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงต้องระบุและจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร เพ่ือที่จะสามารถรักษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานได ้

3) เพ่ิมผลลัพธ์ (Outcomes) และความได้เปรียบ พร้อมกับลดความประหลาดใจในด้านลบ 
(Negative Surprise) การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงความสามารถในการ
ระบุความเสี่ยงและสร้างวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ เพ่ือลดความสูญเสียและ
ต้นทุนที่เก่ียวข้อง หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากการพัฒนา 

4) ลดความแปรปรวนของผลการด าเนินงาน ความท้าทายจากการแปรปรวนจะลดน้อยลงจากการ
บริหารความเสี่ยง ช่วยให้องค์กรคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
และช่วยให้สามารถวางแผนการด าเนินงานที่จ าเป็นเพ่ือลดการแปรปรวนนั้นได้ 

5) การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้น การได้รับข้อมูลความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประเมินความต้องการทรัพยากรในภาพรวมและสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรได้ 

6) การเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร การด ารงอยู่ขององค์กรในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่เ พียงแต่เพ่ือความอยู่รอด
เท่านั้นแต่รวมถึงวิวัฒนาการและการเติบโตขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น 

  
2.2 ประเภทและองค์ประกอบของความเสี่ยง 

 
 
 
 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก  

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก  ส่งผลให้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 

 เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้โครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 

 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน
ขององค์กร เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล 
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน
ดังกล่าว เป็นต้น 
 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

 
2.3 องค์ประกอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 

องค์ประกอบของความเสี่ยง แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบทิศทางบริหารความเสี่ยง

ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการด าเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้รอบ
คลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร  

 ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร เป็นต้น  

 ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรคระบาด 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ/

แผนงาน/โครงการ ซึ่งการคัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่มีความส าคัญ  และมี
นัยส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  

การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ควรก าหนดให้ชัดเจนและสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในองค์กร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยมีลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ดังนี้ 

 Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้  
 Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าในเชิงปริมาณหรือ

เชิงคุณภาพ  
 Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่  
 Relevant มีความเก่ียวข้อง สัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 Timely มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัย

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงและเหตุ
แห่งความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น 

 ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุน 
 ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกองทุน 
 เหตุการณ์ที่อาจท าให้กองทุน เสียโอกาส 
 
ในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่าง ๆ จะต้องพิจารณาประเภทหรือปัจจัยเสี่ยงในทั้ง 4 ด้าน คือ  

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
(๒) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) 
(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

 
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกกองทุน โดยในแต่ละประเภทของ

ความเสี่ยง หรือแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได ้
 



 9 
 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ภายหลังจากระบุความเสี่ยงได้แล้วจะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนที่เคยท าการควบคุม แล้ว

จึงท าการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยงสามารถ
ท าการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุม  2 ประเด็น ดังนี้  

 โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) ความถี ่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 ผลกระทบ (Impact) ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อกองทุน 
หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ผลกระทบอาจพิจารณาความเสียหายทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
ระดับ 1 เท่ากับ น้อยมาก 
ระดับ 2 เท่ากับ น้อย 
ระดับ 3 เท่ากับ ปานกลาง 
ระดับ 4 เท่ากับ สูง 
ระดับ 5 เท่ากับ สูงมาก 
 
เมื่อได้พิจารณาโอกาสและผลกระทบแล้ว ได้ก าหนดวิธีการจัดล าดับนัยส าคัญตามความรุนแรง

ของความเสี่ยงนั้น โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
ที่ประเมินตามตารางการวิเคราะห์ ซึ่งท าให้กองทุน ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการความเสี่ยงนั้นก่อน โดยมีเกณฑ์มาตรฐานค่านัยส าคัญของระดับความเสี่ยง (Degree of Risk / 
Risk Matrix) ดังนี้ 

 
การประเมินความมีนัยส าคัญของความเสี่ยง สามารถท าได้โดยการอ้างอิงกับตารางแสดงการ

จัดล าดับความเสี่ยงข้างต้น โดยแกน X แสดงถึงโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแกน Y แสดงถึง
ผลกระทบที่ได้รับที่อาจเกิดขึ้น โดยล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ถูกก าหนดตั้งแต่ระดับ 1-5 ตามที่ได้
กล่าวมา 

การพิจารณาว่าความเสี่ยงใดมีความส าคัญที่ต้องน ามาด าเนินการตามล าดับก่อนหลัง โดยทั่วไปจะ
พิจารณาจากการผลคูณของค่าความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

 

โอกาส 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย (2) 
ปานกลาง 

(3) 
สูง (4) สูงมาก (5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5) 1X5 = 5 2X5 = 10 3X5 = 15 4X5 = 20 5X5 = 25 

สูง (4) 1X4 = 4 2X4 = 8 3X4 = 12 4X4 = 16 5X4 = 20 

ปานกลาง (3) 1X3 = 3 2X3 = 6 3X3 = 9 4X3 = 12 5X3 = 15 

น้อย (2) 1X2 = 2 2X2 = 4 3X2 = 6 4X2 = 8 5X2 = 10 

น้อยมาก (1) 1X1 = 1 2X1 = 2 3X1 = 3 4X1 = 4 5X1 = 5 
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และแบ่งกลุ่มระดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยก าหนดให้นัยส าคัญความเสี่ยงที่มีผลกระทบและโอกาสเกิด 
ดังนี้ 

 ค่านัยส าคัญของระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 20 ขึ้นไป คือ ความเสี่ยงสูงมาก มีความส าคัญมากที่
ต้องน ามาพิจารณาจัดการความเสี่ยงเป็นล าดับแรก 

 ค่านัยส าคัญของระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 10 - 16 คือ ความเสี่ยงสูง มีความส าคัญที่ต้องน ามา
พิจารณาจัดการความเสี่ยงล าดับต่อไป 

 ค่านัยส าคัญของระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 4 - 9 คือ ความเสี่ยงปานกลางที่ควรพิจารณาจัดการ
ความเสี่ยงล าดับท้าย 

 ค่านัยส าคัญของระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 1 - 3 คือ ความเสี่ยงต่ าที่ควรพิจารณาควบคุมความ
เสี่ยง โดยการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการ
ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

ทั้งนี้การก าหนดนัยส าคัญของความเสี่ยงควรได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงด้วย 

 
5) การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 

5.1) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความส าคัญแล้วต้องมีการประเมิน

วิธีการ จัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมินต้อง
เลือก วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ 
รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการ 
ตอบสนองความเสี่ยงม ี4 ประการ (4T) คือ  

 

 
 

(1) การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือ
ยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
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(2) การลดหรือควบคุม (Treat) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของ
กิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์หาวิธีการควบคุม/มาตรการหรือ
วิธีการใด ๆ ในการที่จะป้องกันความสูญเสีย รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดข้ึน 

(3) การโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืน
ในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 

(4) การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยง
เหตุการณท์ี่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 

5.2) การก าหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และการก าหนดช่วงเบี่ยงเบน
ของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) หมายถึง จ านวน (amount) หรือคุณภาพ 
(statement) ของความเสี่ยงในภาพกว้างที่องค์กรสามารถยอมรับได้  เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ใช้
เป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์องค์กรเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การก าหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่ ระดับของการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ขององค์กร (Risk aversion) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ระดับของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางการ
ด าเนินงานขององค์กร 

ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance : RT) หมายถึง ระดับการ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้จากตัววัดผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ต้องสามารถวัดได้ ท าให้องค์กรมีความมั่นใจมากขึ้นในการด าเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite : RA) ซึ่งท าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
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6) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Activities) 
 ภายหลังจากประเมินความเสี่ยง และก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องท าการ

ก าหนดแนวทางหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง  และหากความเสี่ยง 
อยู่ในระดับสูงมากหรือสูงต้องน าความเสี่ยงนั้นมาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง   
ซึ่งประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

(2) เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการ โดยก าหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความคืบหน้าของโครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ 
(ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน  

(3) ระยะเวลาด าเนินการ เป็นการระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง  
(4) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที ่ 

 ทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 ก าหนดการควบคุมที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ กองทุน 

ยอมรับได้  
 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้รับการจัดการในปัจจุบันแล้ว  
 ก าหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
7) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information & Communication) 

กองทุน จะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถสร้างความ
มั่นใจได้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความเสี่ยง
ตามล าดับความส าคัญ และมีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องจัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความ
เข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง 
ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และท าการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละกระบวนงาน /
โครงการ 
 

8) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Control & Monitoring) 
8.1) การควบคุม (Control Activities) 

 กองทุน ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมด าเนินการในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งกองทุน ประกอบด้วย
กิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การกระทบยอด 
การแบ่งแยกหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงทุกปัจจัยที่ถูกระบุขึ้น จะถูกน ามา
พิจารณาเพื่อระบุถึงการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงนั้น ๆ ในเบื้องต้นก่อน  

ภายหลังจากที่ได้มีการระบุถึงกิจกรรมและ/หรือระบบการควบคุมภายในแล้ว จะด าเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมหรือโครงการและ โดยจะพิจารณาถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่การควบคุม
ดังกล่าวจะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงอาจเป็นทั้งการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจาก
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ความเสี่ยงหรือการลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อได้มีการระบุวิธีการควบคุมภายในแล้ว จึงจะ
ด าเนินการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุมภายใน โดยได้ก าหนดไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ควรปรับปรุง หมายถึง กิจกรรม โครงการ และ/หรือระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากยังพบว่ามีจุดอ่อนหรือความไม่มีประสิทธิผลบางประการ
ปรากฏอยู่ นอกจากนี้การควบคุมภายในไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ระดับที่ 2 ปานกลาง หมายถึง กิจกรรมโครงการ และ/หรือการควบคุมภายในดังกล่าวยังแสดง
ให้เห็นว่ายังมีจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิผลเกิดขึ้นบางประการในระหว่างการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจุดอ่อน
ข้างต้นจะไม่แสดงเห็นว่าเป็นลักษณะของผลกระทบที่มีความรุนแรงก็ตาม แต่ก็ควรได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ระดับที่ 3 น่าพอใจ หมายถึง กิจกรรมโครงการ และ/หรือการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและ
ยังด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการควบคุมภายในนี้ให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะพิจารณาในเรื่องความมีประสิทธิผลของการ
ออกแบบการควบคุมภายใน และภาพรวมของประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการ และ/หรือระบบการควบคุม
ภายในนั้น ๆ ที่จะสามารถลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง และ/หรือการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงมาก
เพียงไร โดยพิจารณาจากความเสี่ยงขั้นต้น (Gross Risk) กับความเสี่ยงที่คงเหลือ (Residual Risk) ภายหลัง
จากการพิจารณาถึงการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 

8.2) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) การติดตามผลและเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยง (Monitoring) 

ตลอดเวลาการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ระบุปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม และด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่ เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนรองรับความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ได้เลือกไว้เดิมหากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินการ ควรได้รับการแก้ไขหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีกว่าต่อไป  

ดังนั้นการติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง จึงเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่ระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ เป็นการตามรอยของข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การตัดสินใจที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไรต่อไป 

 
2.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง  

1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ต้องให้ความส าคัญการปลูกฝังนโยบาย และสนับสนุนให้บุคลากรใน
กองทุน เข้าใจความส าคัญในคุณค่าในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงของกองทุน ต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น โดย
ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการก าหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและ
บริหารงาน  

2) การใช้ค าเพ่ือให้เข้าใจแบบเดียวกัน การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบ
เดียวกัน จะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเหมาะสม  
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3) การจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ในการด าเนินการ สนับสนุนการน าการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติและการพัฒนาความสามารถในการบริ หาร
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าทีก่องทุน  

4) การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง กองทุน จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ การที่สามารถน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้ง
กองทุน และกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การชี้แจงท าความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนของกองทุน ให้เข้าใจ 
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับและเข้าใจใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
 
2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง  

1) การบริหารงานยังมีความเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดในการ
บริหารงานของกองทุน จึงไม่คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่มีความส าคัญมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หรือไมย่อมรับที่จะน าความเสี่ยงที่แท้จริงของโครงการมาไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  

2) บุคลากรในกองทุน มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบริหาร
ความเสี่ยง โดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
หน่วยงาน ท าให้บุคลากรของกองทุน ไม่เข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้กองทุน บรรลุผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน จึงไม่ให้ความส าคัญและมีความคิดว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย  

3) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามความเป็นจริง โดยมีความเห็นว่า
โครงการที่รับผิดชอบไม่มีความเสี่ยง จึงประเมินความเสี่ยงโดยให้เกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับต่ าหรือปานกลาง เพ่ือ
ไมใ่ห้ความเสี่ยงของโครงการต้องถูกน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

4) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเลือกกลยุทธ์และ/หรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับ ผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่ส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงและเป้าหมายของโครงการ/กองทุน 

5) การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถด าเนินการได้ทั่วทั้งกองทุน ท าให้บุคลากรในกองทุน ไม่เห็นถึง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงว่ามีส่วนท าให้กองทุน บรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร  

6) นอกจากการตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยงตามข้อมูลที่มีแล้ว เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้หรือเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนท าให้ไม่สามารถบริหาร
ความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
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บทที ่3 
การบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 
การจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน และเป็นคู่มือให้กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแนวทางบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้กองทุน สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กองทุน และแผนปฏิบัติการกองทุนต่อไป 
รวมทั้งบุคลากรของกองทุน ได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดถึงเหตุการณห์รือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
และระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ ทั้งนี้การบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน ครอบคลุมการระบุความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน (S-O-F-C)  ตามแนวทางของ COSO ERM 
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) 
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) และท าการวิเคราะห์ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบ และเพ่ือผลักดันให้การด าเนินการ
ประสบผลส าเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

 
3.1 การก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุน ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ/โครงการของกองทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดเป้าหมายตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก าหนดให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือที่ก าหนดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
COSO ERM ทั้ง 8 องค์ประกอบ และครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน (S-O-F-C)  คือ ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการ
ด าเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านกฎระเบียบ (C) ทั้งนีค้ณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงจะประสานงาน
กับคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานชุดต่าง ๆ เพ่ือประเมินและรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นภารกิจ
ของกองทุน เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อไป 

 
3.2 การพิจารณาสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน พิจารณาจากกองทุน มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมี
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวบรวมข้อมูลจากการปรึกษาในคณะท างานและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท า
รายงานสรุปน าเสนอผู้บริหาร น ามาพิจารณาเป็นประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
กองทุน โดยพิจารณาคัดเลือกภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการของกองทุน ทั้งที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนน ามาท าการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ทั้งนี้เมื่อคณะท างานได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการแล้ว จะส่งแผนการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาต่อไป 

ในการจัดการข้อร้องเรียนนั้น กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ก าหนดให้มีช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน ดังนี้ 
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1) ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง  
 จดหมาย :  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

เลขที ่4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
10100  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

โทรศัพท์หมายเลข 0-2142-7816  
 Website ของ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : 

https://secretary.mots.go.th  
 Website ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย : www.thailandtourismfund.go.th  

 
การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการร้องเรียน  
กองทุนจะด าเนินการโดยรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนครบทั้ง 12 เดือน ภายในวันที่ 10 

ของเดือน เสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
 
3.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุน 
รับรู้เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุน และได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการใน
การวางแผนบริหารความเสี่ยง  

2) เพ่ือให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงานและการ
บริหารงานภายในกองทุน 

3) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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3.4 การระบุความเสี่ยง 
3.4.1 ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง (Risk Residual) 

จากการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี 2564 กองทุนมีการควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยมีปัจจัย
เสี่ยงที่ทั้งหมดไป 8 ปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงได้หมดไปทั้งหมด 3 ปัจจัยเสี่ยง เหลือ 5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องน ามา
ด าเนินงานต่อเนื่อง (Risk Residual) ในปีบัญชี 2565 ดังนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง ปีบัญช ี2564 ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2565 
1. แผนการด าเนินงานในการสนับสนนุโครงการไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ความเสีย่งหมดไป - 

2. แผนการด าเนินงานในการจดัเก็บรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 

การอนุมัติหรือเห็นชอบในการเริ่มจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมถูกเลื่อนออกไป 

และเป็นปจัจัยที่กองทุนไมส่ามารถควบคุมได ้

3. การติดตามและประเมินผลโครงการจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนุนเกดิอุปสรรค 
เนื่องมาจากปัญหาการระบาดของโควิด 19 

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนนิโครงการ
ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานในการ

ควบคุมและบริหารโครงการ 
4. การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูของกองทุนยัง

รับรู้ได้ไม่ท่ัวถึง 
ความเสีย่งหมดไป - 

5. บุคลการยังขาดทักษะบางด้านรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 

บุคลการยังขาดทักษะทีม่ีความหลากหลาย
รองรับภารกจิของกองทุนที่เพิ่มขึ้น 

6. รายได้ของกองทุน ที่จะน าไปสนับสนุนให้กับ
โครงการทีข่อรับเงินสนับสนุนยังไม่มีความแน่นอน ยังคงมีความเสี่ยง 

ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 

การอนุมัติหรือเห็นชอบในการเริ่มจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมถูกเลื่อนออกไป  

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน  
และเป็นปจัจัยที่กองทุนไมส่ามารถควบคุมได ้

7. ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 

การอนุมัติหรือเห็นชอบในระเบียบและ
หลักเกณฑ์ไม่ได้รับการเห็นชอบ  

เป็นปัจจัยที่กองทุนไมส่ามารถควบคุมได ้
8. ระเบียบ/ข้อบังคับด้านงานบริหารบุคคลยังไม่

ครอบคลุม ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
ความเสีย่งหมดไป - 

 
3.4.2 การระบุความเสี่ยงประจ าปีบัญชี ๒๕๖5  

คณะท างานได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการด าเนินงานที่มีของกองทุน 
รวมทั้งความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีบัญชี 2564 ซึ่งได้พิจารณาทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ โดยใช้
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและทราบว่าปัจจัย
เสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง น ามาตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานของกองทุน โดยมีผลการระบุความเสี่ยงของกองทุน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 ดังนี้ 

 

ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

ด้านการจดัการกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

การประสานงานผลักดัน
นโยบาย 

S1  แผนการด าเนินงานในการจดัเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนยีมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

O1 การติดตามและประเมินผลโครงการจากหน่วยงานท่ีได้รับ
การสนับสนุนเกิดอุปสรรค เนื่องมาจากปัญหาการระบาด
ของโควิด 19 

การปรับโครงสร้าง     
การบริหารงาน 

O2 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอตอ่ภารกิจ 

ทักษะบุคลากร O3 บุคลการยังขาดทักษะบางด้านรองรับการปฏบิัติงาน 

ด้านการเงิน 
(Financial Risk) การจัดการงบประมาณ 

F1 รายได้ของกองทุน ที่จะน าไปสนับสนุนให้กับโครงการ 
ทีข่อรับเงินสนับสนุนยังไม่มคีวามแน่นอน 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk) 

ระเบียบ หลักเกณฑ ์

C1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว 
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

C2 ระเบียบไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
C3 การแทรกแซงการด าเนินงานจากภายนอก 

 
3.5 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Assessment) 

3.5.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินความรุนแรงความเสี่ยง โดยประเมินจาก ๒ ปัจจัย คือ 

การประเมินความเป็นไปได้ (Likelihood)  
1) การประเมินความเป็นไปได้ พิจารณาได้ในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง โอกาสในการเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นมีมากน้อยเพียงใด โดยลักษณะของการประเมิน
มีเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 2 เกณฑ์ ดังนี้ 
 

เกณฑ์ที่ 1 (ความถี่) : L1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก ปีละ 10-12 ครั้ง 5 

สูง ปีละ 7-9 ครั้ง 4 

ปานกลาง ปีละ 4-6 ครั้ง 3 

น้อย ปีละ 2-3 ครั้ง 2 

น้อยมาก ปีละครั้ง 1 
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เกณฑ์ที่ 2 (โอกาสเกิดข้ึน) : L2 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกิดขึน้  ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 80% 5 

สูง 61-80% 4 

ปานกลาง 41-60% 3 

น้อย 21-40% 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 20% 1 

 
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
โดยพิจารณาจากการน าปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และการ
ประเมินผลกระทบม ี2 เกณฑ ์ดังนี้ 

 

เกณฑ์ที่ 1 (ความล่าช้า) : I1 
ผลกระทบ ความรุนแรง ระดับคะแนน 

สูงมาก ท าให้ล่าช้ามากกว่า 6 เดือน 5 

สูง ท าให้ล่าช้าระหว่าง 4-6 เดือน 4 

ปานกลาง ท าให้งานล่าช้าระหว่าง 2-4 เดือน 3 

น้อย ท าให้งานล่าช้าระหว่าง 1-2 เดือน 2 

น้อยมาก ท าให้งานล่าช้าไม่เกิน 1 เดือน 1 

 
เกณฑ์ท่ี 2 (ผลสัมฤทธิ์งาน) : I2 

ผลกระทบ ความรุนแรง ระดับคะแนน 

สูงมาก ผลสัมฤทธ์ิของงานเหลือ ๕๐% หรือน้อยกว่า ๕ 

สูง ผลสัมฤทธ์ิของงานเหลือ ๕1-๖๐% ๔ 

ปานกลาง ผลสัมฤทธ์ิของงานเหลือ ๖1-๗๐% ๓ 

น้อย ผลสัมฤทธ์ิของงานเหลือ ๗1-๘๐% ๒ 

น้อยมาก ผลสัมฤทธ์ิของงานมีมากกว่า ๘1% ๑ 
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3.5.2 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
กองทุนได้ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และความ

รุนแรงของผลกระทบ โดยใช้ฐานข้อมูลปีบัญชี 2564 และความเสี่ยงที่ยังต้องด าเนินงานต่อเนื่องจากปีบัญชี 
2564 และความเสี่ยงของปี 2565 ดังนี้  

 

ระดับความ
เสี่ยง 

ช่วงคะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

การแสดงแถบส ี มาตรการ 

สูงมาก 20 ข้ึนไป  
สีแดง 

ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้
 ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ

พอยอมรับได้ในทันที 
 ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นล าดับแรก 

สูง 10-16  
สีส้ม 

ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้
 ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ

พอยอมรับได ้
 ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

ปานกลาง 4-9  
สีเหลือง 

ระดับที่พอยอมรับได ้
 ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ย

ไปยังระดับที่ยอมรบัไมไ่ด ้
 ต้องก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบติดตามงานอย่างใกล้ชิด 

ต่ า 1-3  
สีเขียว 

ระดับที่ยอมรับได ้
 ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไมต่้องมกีารจัดการเพิ่มเติม 
 สามารถควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได ้

 
โดยมีผลการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง น ามาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) ไดด้ังนี้ 
  

 
 
หมายเหตุ:  เส้น                                คือ เส้นที่แบ่งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Boundary) 
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ล าดับ ระดับความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

1 สูงมาก 
S1  แผนการด าเนินงานในการจดัเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนยีมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2 ปานกลาง 
O1  การติดตามและประเมินผลโครงการจากหน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนเกดิอุปสรรค 

 เนื่องมาจากปัญหาการระบาดของโควิด 19 

4 สูง O2  จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอตอ่ภารกิจ 

5 ปานกลาง O3  บุคลการยังขาดทักษะบางดา้นรองรับการปฏบิัติงาน 

6 สูง 
F1  รายได้ของกองทุน ที่จะน าไปสนับสนุนให้กับโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 

 ยังไม่มีความ แน่นอน 

7 สูง 
C1  ระเบียบและหลักเกณฑ์การจดัเก็บค่าธรรมเนยีมการท่อง เที่ยวภายในประเทศ 

 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

8 ปานกลาง C2  ระเบียบไมส่อดคล้องกับภารกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

9 ปานกลาง C3  การแทรกแซงการด าเนินงานจากภายนอก 
 

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้       คือ  ระดับความเสี่ยง 1-3        มคีวามเสี่ยงต่ า 
   ระดับความเสี่ยง 4-9        มีความเสี่ยงปานกลาง  

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้        คือ      ระดับความเสี่ยง 10-16    มีความเสี่ยงสูง  
    ระดับความเสี่ยง 20 ขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงมาก 

 
3.6 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) : การก าหนดกลยุทธ์ และกิจกรรม/วิธีการจัดการต่อความเสี่ยง  

3.6.1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางท่ีใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยงนั้น เมื่อกองทุน ไดจ้ัดล าดับความ

เสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อนหลังแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับแต่ละปัจจัยเสี่ยง
โดยค านึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (Cost) และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefit) ภายใต้ทางเลือกนั้น ทั้งนี้
การบริหารความเสี่ยงของกองทุน จะเริ่มจากการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับความเสี่ยงสูงมาก  
(สีแดง) หรือระดับสูง (สีส้ม) ก่อน เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบให้ลงมาอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  
(สีเหลือง) หรือระดับความเสี่ยงต่ า (สีเขียว) ของแผนภูมิความเสี่ยง หลังจากด าเนินการตามมาตรการควบคุมที่
ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วระดับความเสี่ยงจะลดลงและความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่  (Residual Risk)  
ต้องอยู่ในระดับทีก่องทุนยอมรับได้ ซึ่งแนวทางกลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับการเลือกประเด็นความเสี่ยงจาก Risk Profile ที่
มีความส าคัญที่สุดมาด าเนินการก่อน เพ่ือท าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการด าเนินการเพ่ือการควบคุมความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแนวทางในการจัดการความเสี่ยงแยกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการ
ท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน หรือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
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2. กระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกันภัย หรือการ
จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงาน
ไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป หากเลือกใช้
กลยุทธ์นี้อาจจ าเป็นต้องมีการทบทวนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกครั้งว่าจะยังสามารถบรรลุได้หรือไม่ 

4. การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) ยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได้ เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็ต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

และเมื่อกองทุนทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว ได้พิจารณาความเป็นไปได้
และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก 

1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 

2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวว่าคุ้มค่าหรือไม่ 

การวิเคราะห์ Cost - Benefit หรือการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 
หมายถึง การพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะด าเนินการ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุนกับ 
ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง 
(คุณค่า) 

ทั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นและองค์ประกอบที่จะน ามาพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรมตาม
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. เกณฑ์การประเมินต้นทุน (มูลค่า) Cost : C 
C๑ = เวลา 
C๒ = งบประมาณ 
C3 = วัสดุอุปกรณ์ 
C๔ = แรงงาน/ก าลังคน 
C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน 

๒. เกณฑก์ารประเมินผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ได้แก่ มูลค่ารวมกับคุณค่าของโครงการ Benefit : B 
B๑ = การตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
B๒ = การส่งผลให้องค์กรมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
B๓ = การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
B๔ = การพัฒนาองค์กร 
B๕ = การลดต้นทุน 
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เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของต้นทุน/ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis) 
ในแต่ละทางเลือกหรือกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นองค์ประกอบท่ีพิจารณา ค่าคะแนน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ "ต้นทุน (มูลค่า)" (Cost : C) ในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  
C๑ = เวลา : การใช้เวลาในการด าเนินการโดยเฉลี่ย 

 ไม่เกิน ๒ วันต่อเดือน 
 ระหว่าง ๓ - ๙ วันต่อเดือน 
 เกิน ๑๐ วันต่อเดือน 

 
1 
2 
3 

C๒ = งบประมาณ : การใช้งบประมาณของกองทุน 
 ใช้งบประมาณต่ ากว่า 30,๐00 บาท หรือไม่ใช้งบประมาณกองทุน หรือใช้งบประมาณจาก

แหล่งอื่น 
 ระหว่าง 3๐,๐๐๐ - 3๐๐,๐๐๐ บาท 
 เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 
1 
 

2 
3 

C๓ = วัสดุอุปกรณ์ : การเอื้ออ านวย/วางพ้ืนฐาน/สร้างโอกาสในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ให้
อย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมช่วยเอื้ออ านวยใหเ้กิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้มาก 
 กิจกรรมช่วยเอื้ออ านวยใหเ้กิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้บา้ง 
 กิจกรรมไมส่ามารถเอื้ออ านวยให้เกิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้เลย 

 
 

1 
2 
3 

C๔ = แรงงาน/ก าลังคน : มีการบรูณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓ งาน/คน ขึ้นไป 
 ๒ งาน/คน 
 ๑ งาน/คน 

 
1 
2 
3 

C๕ = กระบวนการ/ขั้นตอน : วิธีการด าเนินการตามโครงการฯ 
 ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก 
 มากและไม่ยุ่งยาก หรือไม่มากแตยุ่่งยาก 
 มากและค่อนข้างยาก 

 
1 
2 
3 

เกณฑ์การวิเคราะห์ "คุณค่า/ผลประโยชน์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม" (Benefit: B)  
B๑ = ตอบสนองในการแก้ไขปญัหา/ลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง : 

 ๑ ปัจจัยเสี่ยง 
 2 ปัจจัยเสี่ยง  
 3 ปัจจัยเสี่ยงขึ้นไป 

 
1 
2 
3 

B๒ = ส่งผลใหเ้จ้าหน้าท่ีสามารถลดเวลาในการด าเนินงานได้ : 
 ไม่มั่นใจ 
 มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้บ้าง/ลดความผดิพลาดได้บ้าง/ลดความยุ่งยากได้บ้าง 
 มั่นใจว่าจะสามารถลดเวลาได้มาก/ลดความผดิพลาดได้มาก/ลดความยุ่งยากได้มาก 

 
1 
2 
3 

B๓ = เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ : 
 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ 
 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี/มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 
 ส่งผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าท่ี 

 

 
1 
2 
3 
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ประเด็นองค์ประกอบท่ีพิจารณา ค่าคะแนน 

B๔ = การพัฒนาองค์กร : ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 เป็นการป้องกันปัญหา หรือพัฒนาระบบการรายงาน 
 เป็นการวางระบบและพัฒนาองคก์รในอนาคต/เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุน 

 
1 
2 
3 

B๕ = การลดต้นทุน/ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต : ต้นทุน ประกอบด้วย เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
แรงงาน/ก าลังคน และกระบวนการ/ขั้นตอน 

 หากไดด้ าเนินงานแล้ว จะท าให้แกป้ัญหาเฉพาะหน้าได้ชั่วคราว 
 หากไดด้ าเนินงานแล้ว จะสามารลดปัญหาที่เกดิขึ้นในอนาคตได้ 
 หากไดด้ าเนินงานแล้ว จะสามารลดปัญหาและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 
 

1 
2 
3 

 
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรมให้น าคะแนนรวม ของ "คุณค่า/ผลประโยชน์ในการด าเนิน 

กิจกรรม" (B) มาเป็นตัวตั้ง แล้วน าคะแนนรวมของ "ต้นทุน" (C) มาหาร เพ่ือหาอัตราส่วนความคุ้มค่าของกิจกรรม 
 

 
 หากมีค่าคะแนน น้อยกว่า 0 - 0.๗๕ แสดงว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า น้อย  

ไม่ควรไปด าเนินงาน 
 หากมีค่าคะแนน เท่ากับ 0.๗๖ - ๑.๕o แสดงว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า ปานกลาง 

สามารถน าไปด าเนินการงานได้ 
 หากมีค่าคะแนน มากกว่า ๑.๕0 ขึ้นไป แสดงว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น มีความคุ้มค่า ค่อนข้างมาก 

ควรด าเนินงานอย่างย่ิง 
 

3. กรณีท่ีหน่วยงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้ก าหนดวิธีการควบคุมในแผน 
บริหารความเสี่ยง 

4. ส าหรับในปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังด าเนินการไม่ 
แล้วเสร็จหรือไม่ได้ด าเนินการมาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี 
นัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้น ามาระบุการ
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง 
วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

รายละเอียด
วิธีด าเนินการ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
(Benefits) 

ระดับ 
ความคุ้มค่า 

S1  แผนการด าเนินงาน
ในการจัดเก็บรายได้ 
(ค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

Terminate - - - - 

Treat 
ปรับปรุงแผนการจัดเก็บ
รายได้ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ของประเทศ 

แรงงาน 
ในการ

ประสานงาน 

แผนการด าเนินงาน
ในการจัดเก็บรายได้
ได้รับการปรับปรุงให้

สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของ

ประเทศ 

1.5 

Take - - - - 

Transfer 

น าเสนอผลกระทบของ
การด าเนินงานเสนอต่อ
กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬาพิจารณาเพื่อช้ีแจง
กับส านักงบประมาณ 
ในการของบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน

ทดแทน 

แรงงาน 
ในการ

ปฏิบัติงาน 

กองทุนอาจจะได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน 

1.5 

O1 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนเกดิอุปสรรค 
เนื่องมาจากปัญหาการ
ระบาดของโควดิ 19 

Terminate - - - - 

Treat 

- ศึกษาและก าหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 

- ประสานงานผู้
ด าเนินงานโครงการ
ปรับเปลีย่นวิธีเร่งรดั
การด าเนินงาน 

แรงงาน 
ในการ

ปฏิบัติงาน 

มผีลการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน

ทุกโครงการ และ
บางโครงการจะแล้ว

เสร็จทันเวลา 

1.0 

Take - - - - 

Transfer 

ขยายระยะเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการทีไ่ด้รับการ

สนับสนุน 
 

แรงงานในการ
ปฏิบัติงาน 

ท าความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ 

รวมถึง
ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน 
ในวิธีการใหม่ 

ผลการติดตามและ
ประเมินผลบาง

โครงการ แล้วเสร็จ 
ในปีบัญช ี

1.0 

O2 บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจ 

Terminate - - - - 

Treat 

ศึกษาปริมาณงานตาม
ภารกิจ และปรับเปลีย่น
โครงสร้างการบรหิาร
องค์กรให้เหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายใน
การจ้างท่ี
ปรึกษา 

กองทุนมีโครงสร้าง
การบริหารองค์กรที่
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.0 
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ประเด็นความเสี่ยง 
วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

รายละเอียด
วิธีด าเนินการ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
(Benefits) 

ระดับ 
ความคุ้มค่า 

Take - - - - 
Transfer - - - - 

O3  บุคลการยังขาด
ทักษะบางด้านรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

Terminate - - - - 

Treat 

จัดหลักสูตรท าการหรือ
ส่งไปอบรมและการท า
การฝึกในรูปแบบ On 
the Job Training 

ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม 

บุคลากรมีความ
พร้อมในการ

ปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของ

กองทุน 

1.67 

Take - - - - 
Transfer - - - - 

F1 รายได้ของกองทุนที่
จะน าไปสนับสนุนให้กับ
โครงการ ท่ีขอรับเงิน
สนับสนุนยังไม่มีความ
แน่นอน 

Terminate - - - - 

Treat 

ช้ีแจงท าความเข้าใจ 
กับส านักงบประมาณ  

เพื่อด าเนินงานจัดท าค า
ของบประมาณ 

แรงงานในการ
ปฏิบัติงาน 

กองทุนอาจจะได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน 

3.0 

Take - - - - 

Transfer 

 พิจารณาจ านวน
โครงการที่จะให้การ
สนับสนุนให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่ม ี

 ช้ีแจงท าความเข้าใจ
ให้กับส านัก
งบประมาณในการขอ
งบประมาณทดแทน 

แรงงานในการ
ปฏิบัติงาน 

- จ านวนโครงการที่
สนับสนุนมคีวาม

เหมาะสมกับสภาพ
รายได้ของกองทุน  
 -กองทุนอาจจะ
ได้รับงบประมาณ

สนับสนุน 

3.0 

C1 ระเบียบและ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

Terminate - - - - 

Treat 

เร่งรัดการศึกษาและ
จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ 
หรืออาจจัดจ้างท่ีปรึกษา

ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจ้างท่ี
ปรึกษา 

ได้ระเบียบและ
หลักเกณฑ์การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
1.0 

Take - - - - 

Transfer - - - - 

C2 ระเบียบไมส่อดคล้อง
กับภารกิจใหม่ที่จะ
เกิดขึ้น 

Terminate - - - - 

Treat 

เร่งรัดการศึกษาและ
จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ 
หรืออาจจัดจ้างท่ีปรึกษา

ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจ้างท่ี
ปรึกษา 

การปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.0 

Take - - - - 

Transfer - - - - 
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ประเด็นความเสี่ยง 
วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

รายละเอียด
วิธีด าเนินการ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
(Benefits) 

ระดับ 
ความคุ้มค่า 

C3  การแทรกแซงการ
ด าเนินงานจากภายนอก 

Terminate - - - - 

Treat 

- ศึกษาระเบยีบ/
ข้อบังคับด้านการ
บริหารที่กองทุนที่
สามารถน ามาใช้ 
ในการลดดุลยพินิจลง 

- จัดท าคู่มือธรรมาภิบาล
การปฏิบัติงาน 

แรงงานในการ
ปฏิบัติงาน 

กองทุนมีแนว
ทางการด าเนินงาน 
ที่มีธรรมาภิบาล 

3.0 

Take - - - - 
Transfer - - - - 

 
3.6.2 กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย/ผลส าเรจ็ 

S1  แผนการด าเนินงานในการจดัเก็บ
รายได้ (ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

- ปรับปรุงแผนการจัดเก็บรายได้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

- น าเสนอผลกระทบจากแผนในการ
จัดเก็บรายได้ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนเสนอต่อ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณา 

- ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
กองทุนเท่าทีม่ีงบประมาณสนับสนุน 

- ประสานงานกับ สทกจ. ช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับผู้ของบประมาณสนับสนนุ 
ต้องรองบประมาณในปีต่อไป 

- แผนการด าเนินงานในการจดัเก็บรายได้
ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 

- หน่วยงานก ากับดูแลกองทุน มีความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นปัจจยั
ภายนอกท่ีกองทุนไม่สามารถควบคุมได ้

- จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
ลดลง 

- จ านวนโครงการจะรอพิจารณาสนบัสนุน
ในปีต่อ ๆ ไป 

O1 การติดตามและประเมินผล
โครงการจากหน่วยงานท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนเกดิอุปสรรค เนื่องมาจาก
ปัญหาการระบาดของโควิด 19 

- ขยายระยะเวลาในการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการที่ไดร้ับการ
สนับสนุน 

- ประสานงานผู้ด าเนินงานโครงการ
ปรับเปลีย่นวิธี เร่งรดัการด าเนินงาน 

- ศึกษาและก าหนดวิธีการตดิตาม
ประเมินผลรูปแบบใหม่ทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

- มผีลการติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุกโครงการ 

 

O2 บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจ - ศึกษาปริมาณงานตามภารกิจและ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างการบริหารองค์กร
ให้เหมาะสม 
 

- กองทุนมีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่
เหมาะสมกับภารกิจ 
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย/ผลส าเรจ็ 

O3  บุคลการยังขาดทักษะบางดา้น
รองรับการปฏบิัติงาน 

- จัดหาช่องว่างในการพัฒนาบุคลากรที่มี
อยู่ของบุคลากรในแตล่ะคน 

- จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
- ให้ความรู้บุคลากรโดยการฝึกให้

ปฏิบัติงานและมีพี่เลี้ยงคอยแนะน า 

- บุคลากรของกองทุนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายรองรับการ
ด าเนินงานของกองทุน 

- กองทุนมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ที่เพ่ิมขึ้น 

F1 รายได้ของกองทนุท่ีจะน าไป
สนับสนุนให้กับโครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุนยังไม่มีความแน่นอน 

- ประสานงานกับส านักปลัดกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬาช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับส านักงบประมาณ เพื่อด าเนินงาน
จัดท างบประมาณให้คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ 

- พิจารณาจ านวนโครงการที่จะใหก้าร
สนับสนุนให้เหมาะสมกับงบประมาณที่
มี 

- กองทุน ได้รับงบประมาณสนับสนนุ
ประจ าปเีพิ่มขึ้น 

- จ านวนโครงการทีส่นับสนุนมีความ
เหมาะสมกับสภาพรายได้ของกองทุน 

C1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

- เร่งรัดการศึกษาและจัดท าระเบียบ
หลักเกณฑ์  

- พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ 

- กองทุนมีระเบียบและหลักเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

C2 ระเบียบไมส่อดคล้องกับภารกจิ
ใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น 

- เร่งรัดการศึกษาประเด็นภารกจิที่ยังขาด
ระเบียบรองรับ และจัดท าระเบยีบ
หลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม  

- พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ 

- กองทุนมีระเบียบและหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและปฏิบัตภิารกจิที่
ครอบคลมุ 

- การปฏิบัติงานของกองทุนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

C3 การแทรกแซงการด าเนินงานจาก
ภายนอก 

- ศึกษาระเบยีบ/ข้อบังคับด้านการบริหาร
ทีก่องทุนที่สามารถน ามาใช้ในการลด
การใช้ดุลยพินิจลง 

- จัดท าคู่มือธรรมาภิบาลการปฏิบตังิาน
ส าหรับกองทุน 

- กองทุนมีระเบียบระเบยีบ/ข้อบังคบัที่
ชัดเจนในการปฏิบตัิงาน และลดการใช้
ดุลยพินิจในการพจิารณาอนุมัตลิง 

- กองทุนมีแนวทางการด าเนินงานท่ีมี 
ธรรมาภิบาล 

 
3.6.3 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) : การท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
กองทุน ได้ก าหนดให้มีการติดตาม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อเลขานุการกองทุน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

รอบ ๖ เดือน กองทุน จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน ภายในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี 

รอบ ๑๒ เดือน กองทุน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของกองทุน สรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี 
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3.7 กิจกรรมการควบคุมภายใน 
พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยผู้บริหารระดับสูงสุดและ

ผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 
1) ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงิน 

-  รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินการ/แนวทางการด าเนินการ 
 มีการสอบทานรายงานทางการเงินครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ 12 

เดือน โดยการสอบทานของผู้บริหาร หมายถึงการพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ 
การพิจารณารายงานทางการเงินในการประชุม เป็นต้น 

-  การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผล 
จัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหารกองทุน)/

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุน และผู้บริหารระดับรอง 
(คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ) ครบ 12 เดือน 

 
2) ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

-  รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินการ/แนวทางการด าเนินการ 
 มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นรายเดือน ครบ 12 เดือน (1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ของทุกปี) โดยการสอบทานของผู้บริหาร หมายถึงการพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การ
รับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุมเป็นต้น โดยได้รายงานให้ผู้บริหารระดับสูง ( ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้บริหารระดับรอง (คณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ) 

-  การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผล 
 รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน เสนอรายงานผู้บริหาร

ระดับสูง คณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้บริหารระดับรอง (คณะอนุกรรมการต่าง ๆ) สอบทานครบทุก 
ไตรมาสและเป็นรายเดือนครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 


