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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 หลกัการและเหตผุล 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า กองทุน 
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีคําสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่งต้ังคณะทํางาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนขึ้น เพ่ือให้ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุน 
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร ดังน้ันคณะทํางานดังกล่าวจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
กําหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ ทั้งที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมทั้งจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง พร้อมติดตาม/ประเมินผล และรายงานความ
คืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารภายในเวลาที่กําหนด คณะทํางานจึงได้จัดทําคู่มือ
บริหารความเสี่ยงขึ้นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินงานกองทุนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  
1.2 แผนยุทธศาสตรก์องทนุเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวไทยประจําปงีบประมาณ 256๒-256๕ ฉบบั

ทบทวน 
 

วิสัยทัศน ์(Vision)  
เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 
พนัธกิจ (Mission)  

1) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
2) ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์

การท่องเที่ยวของประเทศ 
3) บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงคห์ลัก (Goal)  

๑) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
๒) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยมีผลการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับใน

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

การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2     พัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวของ

ไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ และ/หรือ เอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุน ในรูปแบบการสนับสนุน
งบประมาณสมทบ (Matching Fund) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1      การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
กลยุทธ์ที่ 3.2      การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 3.๓      การพัฒนาธรรมาภิบาล 
 

1.3 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุน เข้าใจ

หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ  
2) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3) เพ่ือให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
4) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานของกองทุนฯ  
5) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ

กองทุนฯ 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนฯ 

 
1.4 นโยบายบรหิารความเส่ียง 

เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่
กองทนจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง ความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น การ
ปฏิบัติงานท่ีขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง
และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
กองทุน จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

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

3) ให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (ERM : 
Enterprise Risk Management) 

4) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) ให้คณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน จัดทํารายงานติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือทราบและ/หรือ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานตามปกติของกองทุน โดยให้มีการเผยแพร่
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของกองทุนอย่างเคร่งครัด 
 

1.5 โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงของกองทนุฯ  
 

 
 
*ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยท่ี ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานด้านบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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บทที่ 2 
ความสําคญัและกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 
ในการดําเนินงานของกองทุนมีโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นในอนาคตทั้งจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายทําให้ภารกิจหลัก กลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่
กองทุนกําหนดไว้เบ่ียงเบนไปหรือไม่ประสบผลสําเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดําเนินงาน หรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ันการบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยให้กองทุนมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความครบถ้วนครอบคลุมในทุกกระบวนงาน รวมทั้งสามารถติดตาม ควบคุม 
และจัดการความเส่ียงเพ่ือให้กองทุนสามารถดําเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง วิสัยทัศน์ 
ภารกิจหลัก และเป้าหมายที่สําคัญตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนและแผนปฏิบัติการกองทุนในทุก ๆ ด้าน เช่น การ
วางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารเงินลงทุน การจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

 
2.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุน  

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการดําเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นแผนงาน/
โครงการที่สําคัญ ซึ่งผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสําเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ  

การบริหารความเสี่ยงโครงการ คือ กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการ
ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการ
วางแผนและการดําเนินโครงการให้คํานึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ 
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการน้ันสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง และบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ 

ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทุกองค์กรจําเป็นต้องมีการกําหนดกลยุทธ์และ
มีปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา โดยต้องตระหนักถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการแสวงหาคุณค่า การจะกระทําเช่นน้ันได้องค์กรจําเป็นต้องมีกรอบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลยุทธ์และผลการดําเนินงาน มีการบูรณาการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะได้รับประโยชน์ อาทิ  

1) การเพ่ิมโอกาส เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบในแง่มุมของการบริหาร
ความเสี่ยง จะทําให้สามารถระบุโอกาสใหม่ ๆ และความท้าทายเฉพาะที่เก่ียวข้องในปัจจุบันได้ 



 6 
 

2) การระบุและจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ทุกองค์กรเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อหลายส่วนขององค์กร บางครั้งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากส่วนหน่ึงแต่ส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืน  
ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงต้องระบุและจัดการความเส่ียงทั้งองค์กร เพ่ือที่จะสามารถรักษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ 

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

4) ลดความแปรปรวนของผลการดําเนินงาน ความท้าทายจากการแปรปรวนจะลดน้อยลงจากการ
บริหารความเสี่ยง ช่วยให้องค์กรคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน 
และช่วยให้สามารถวางแผนการดําเนินงานที่จําเป็นเพ่ือลดการแปรปรวนนั้นได้ 

5) การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้น การได้รับข้อมูลความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ประเมินความต้องการทรัพยากรในภาพรวมและสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของการใช้ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรได้ 

6) การเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร การดํารงอยู่ขององค์กรในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่เพ่ือความอยู่รอด
เท่าน้ันแต่รวมถึงวิวัฒนาการและการเติบโตขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น 

  
2.2 ประเภทและองคป์ระกอบของความเส่ียง 

 
 
 
 
 

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร

กาํหนดเป้าหมายการบริหารความเส่ียง

การระบุความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การกาํหนดกลยุทธท่ี์ใชใ้นการจดัการความเส่ียง

กิจกรรมการบริหารความเส่ียง  

ขอ้มูลและการส่ือสารดา้นบริหารความเส่ียง 

การติดตามผลและเฝ้าระวงัความเส่ียง 

                    ระดบัหน่วยงาน

             ระดบัธุรกิจ

      ระดบัฝ่าย

ระดบัองคก์ร

หน่วยงานระดบัตา่งๆ

ความเส่ียง 4 ประเภท

8 องคป์ระกอบ
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ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เก่ียวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจใน

ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเน่ืองจาก  
 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลให้กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 
 เกิดจากการกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้โครงการขาดการ

ยอมรับและโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 

 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนําการตัดสินใจน้ันมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 

2) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน
ขององค์กร เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล 
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน
ดังกล่าว เป็นต้น 
 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเน่ืองจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

 
2.3 องคป์ระกอบกระบวนการบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO ERM 

องค์ประกอบของความเสี่ยง แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ ดังน้ี 
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โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการกําหนดกรอบทิศทางบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการดําเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้รอบ
คลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร  

 ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร เป็นต้น  

 ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรคระบาด 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกํากับดูแลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 

2) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
การกําหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ/

แผนงาน/โครงการ ซึ่งการคัดเลือกมาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปท่ีมีความสําคัญ และมี
นัยสําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้  

การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ควรกําหนดให้ชัดเจนและสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในองค์กร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยมีลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ดังน้ี 

 Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทําให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้  
 Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์น้ันบรรลุสําเร็จหรือไม่ ไม่ว่าในเชิงปริมาณหรือ

เชิงคุณภาพ  
 Attainable สามารถทําให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่  
 Relevant มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 Timely มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัย

เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงและเหตุ
แห่งความเสี่ยงที่สําคัญ เช่น 

 ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุนฯ 
 ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกองทุนฯ 
 เหตุการณ์ที่อาจทําให้กองทุนฯ 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) 

 
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ โดยในแต่ละประเภทของ

ความเสี่ยง หรือแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 



 9 
 

 
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ภายหลังจากระบุความเสี่ยงได้แล้วจะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนที่เคยทําการควบคุม แล้ว
จึงทําการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงน้ัน การประเมินความเสี่ยงสามารถ
ทําการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุม  2 ประเด็น ดังน้ี  

 โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น (Likelihood) ความถี่ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 ผลกระทบ (Impact) ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อกองทุนฯ 
หากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นจริง 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 ได้กําหนดวิธีการจัดลําดับนัยสําคัญตามความรุนแรง

ของความเสี่ยงน้ัน โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
ที่ประเมินตามตารางการวิเคราะห์ ซึ่งทําให้กองทุนฯ ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่
จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นก่อน โดยมีเกณฑ์มาตรฐานค่านัยสําคัญของระดับความเสี่ยง (Degree of 
Risk / Risk Matrix) ดังน้ี 

 
การประเมินความมีนัยสําคัญของความเสี่ยง สามารถทําได้โดยการอ้างอิงกับตารางแสดงการ

จัดลําดับความเสี่ยงข้างต้น โดยแกน X แสดงถึงโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแกน Y แสดงถึง
ผลกระทบที่ได้รับที่อาจเกิดขึ้น โดยลําดับความสําคัญของความเสี่ยงได้ถูกกําหนดต้ังแต่ระดับ 1-5 ตามที่ได้
กล่าวมา 

การพิจารณาว่าความเสี่ยงใดมีความสําคัญที่ต้องนํามาดําเนินการตามลําดับก่อนหลัง โดยทั่วไปจะ
พิจารณาจากการผลคูณของค่าความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
และแบ่งกลุ่มระดับความสําคัญของความเสี่ยง โดยกําหนดให้นัยสําคัญความเส่ียงที่มีผลกระทบและโอกาสเกิด 
ดังน้ี 

 ค่านัยสําคัญของระดับความเสี่ยงต้ังแต่ 20 ขึ้นไป คือ ความเสี่ยงสูงมาก มีความสําคัญมากที่
ต้องนํามาพิจารณาจัดการความเสี่ยงเป็นลําดับแรก 

 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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 ค่านัยสําคัญของระดับความเสี่ยงต้ังแต่ 10 - 16 คือ ความเส่ียงสูง มีความสําคัญที่ต้องนํามา
พิจารณาจัดการความเสี่ยงลําดับต่อไป 

 ค่านัยสําคัญของระดับความเสี่ยงต้ังแต่ 4 - 9 คือ ความเสี่ยงปานกลางท่ีควรพิจารณาจัดการ
ความเสี่ยงลําดับท้าย 

 ค่านัยสําคัญของระดับความเสี่ยงต้ังแต่ 1 - 3 คือ ความเสี่ยงตํ่าที่ควรพิจารณาควบคุมความ
เสี่ยง โดยการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ที่เกิดขึ้น เน่ืองจากไม่คุ้มค่า ในการ
จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

ทั้งน้ีการกําหนดนัยสําคัญของความเสี่ยงควรได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงด้วย 

 
5) การกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 

5.1) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งช้ีตามระดับความสําคัญแล้วต้องมีการประเมิน

วิธีการ จัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมินต้อง
เลือก วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ 
รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการ 
ตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ (4T) คือ  

 

 
 

(1) การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือ
ยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

(2) การลดหรือควบคุม (Treat) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของ
กิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์หาวิธีการควบคุม/มาตรการหรือ
วิธีการใด ๆ ในการที่จะป้องกันความสูญเสีย รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

(3) การโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืน
ในการจัดการความเสี่ยง เน่ืองจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 
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(4) การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 

5.2) การกําหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และการกําหนดช่วงเบ่ียงเบน
ของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) หมายถึง จํานวน (amount) หรือคุณภาพ 
(statement) ของความเสี่ยงในภาพกว้างที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ใช้
เป็นแนวทางการกําหนดกลยุทธ์องค์กรเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การกําหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่ ระดับของการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ขององค์กร (Risk aversion) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ระดับของความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางการ
ดําเนินงานขององค์กร 

ช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance : RT) หมายถึง ระดับการ
เบ่ียงเบนที่ยอมรับได้จากตัววัดผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ต้องสามารถวัดได้ ทําให้องค์กรมีความมั่นใจมากขึ้นในการดําเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite : RA) ซึ่งทําให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
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6) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Activities) 
 ภายหลังจากประเมินความเสี่ยง และกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องทําการ

กําหนดแนวทางหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง และหากความเสี่ยง 
อยู่ในระดับสูงมากหรือสูงต้องนําความเสี่ยงน้ันมาดําเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียง เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

(2) เป้าหมาย/ผลสําเร็จของการดําเนินการ โดยกําหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความคืบหน้าของโครงการ โดยคํานึงถึงตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดําเนินการ 
(ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน  

(3) ระยะเวลาดําเนินการ เป็นการระบุช่วงเวลาที่จะดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง  
(4) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่  

 ทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 กําหนดการควบคุมที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กองทุนฯ 

ยอมรับได้  
 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้รับการจัดการในปัจจุบันแล้ว  
 กําหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอนการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

 
7) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information & Communication) 

กองทุนฯ จะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความเสี่ยง
ตามลําดับความสําคัญ และมีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีต้องจัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับ
ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความ
เสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทําการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจํากัดของแต่ละกระบวนงาน/
โครงการ 
 

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

 กองทุนฯ ได้กําหนดวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมดําเนินการในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งกองทุนฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การ
กระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงทุกปัจจัยที่ถูกระบุขึ้น จะ
ถูกนํามาพิจารณาเพ่ือระบุถึงการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงน้ัน ๆ ในเบ้ืองต้นก่อน  

ภายหลังจากที่ได้มีการระบุถึงกิจกรรมและ/หรือระบบการควบคุมภายในแล้ว จะดําเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมหรือโครงการและ โดยจะพิจารณาถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่การควบคุม
ดังกล่าวจะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นทั้งการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจาก
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ความเสี่ยงหรือการลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงน้ัน ๆ เมื่อได้มีการระบุวิธีการควบคุมภายในแล้ว จึงจะ
ดําเนินการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุมภายใน โดยได้กําหนดไว้ 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับที่ 1 ควรปรับปรุง หมายถึง กิจกรรม โครงการ และ/หรือระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ได้มาตรฐาน เน่ืองจากยังพบว่ามีจุดอ่อนหรือความไม่มีประสิทธิผลบางประการ
ปรากฏอยู่ นอกจากน้ีการควบคุมภายในไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในขั้นตอนน้ีจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

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

ระดับที่ 3 น่าพอใจ หมายถึง กิจกรรมโครงการ และ/หรือการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและ
ยังดําเนินการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการควบคุมภายในน้ีให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในขั้นตอนน้ีจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 

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

 

8.2) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) การติดตามผลและเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยง (Monitoring) 

ตลอดเวลาการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ระบุปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม และดําเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่ เพ่ือให้สามารถกําหนดแผนรองรับความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ได้เลือกไว้เดิมหากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ดําเนินการ ควรได้รับการแก้ไขหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีกว่าต่อไป  

ดังน้ันการติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง จึงเป็นขั้นตอนที่นําไปสู่ระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีความต่อเน่ืองและทันต่อเหตุการณ์ เป็นการตามรอยของข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การตัดสินใจที่จะจัดการกับความเสี่ยงน้ันอย่างไรต่อไป 

 
2.4 ปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง  

1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ต้องให้ความสําคัญการปลูกฝังนโยบาย และสนับสนุนให้บุคลากรใน
กองทุนฯ เข้าใจความสําคัญในคุณค่าในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ มิฉะน้ันแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงต้องเร่ิมต้นจากผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ต้องการให้ระบบน้ีเกิดขึ้น 
โดยกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการกําหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจ
และบริหารงาน  

2) การใช้คําเพ่ือให้เข้าใจแบบเดียวกัน การใช้คํานิยามเก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบ
เดียวกัน จะทําให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเหมาะสม  
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3) การจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ เพ่ือทําหน้าที่ช่วยเหลือ
ในการดําเนินการ สนับสนุนการนําการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติและการพัฒนาความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  

4) การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง กองทุนฯ จะประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ การที่สามารถนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ทั้งกองทุนฯ และกระทําอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  

5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การช้ีแจงทําความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนของกองทุนฯ ให้เข้าใจ 
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับและเข้าใจใน
กระบวนการและนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
 
2.5 ปญัหาและอุปสรรคในการบริหารความเสีย่ง  

1) การบริหารงานยังมีความเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดในการ
บริหารงานของกองทุนฯ จึงไม่คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่มีความสําคัญมาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หรือไม่ยอมรับที่จะนําความเสี่ยงที่แท้จริงของโครงการมาไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  

2) บุคลากรในกองทุนฯ มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการระบบบริหาร
ความเส่ียง โดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการจัดการระบบบริหารความเส่ียงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
หน่วยงาน ทําให้บุคลากรของกองทุนฯ ไม่เข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้กองทุนฯ บรรลุผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน จึงไม่ให้ความสําคัญและมีความคิดว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องน่าเบ่ือหน่าย  

3) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงไม่ได้วิเคราะห์ความเส่ียงโครงการตามความเป็นจริง โดยมีความเห็นว่า
โครงการท่ีรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยง จึงประเมินความเสี่ยงโดยให้เกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับตํ่าหรือปานกลาง เพ่ือ
ไม่ให้ความเสี่ยงของโครงการต้องถูกนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

4) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเลือกกลยุทธ์และ/หรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับ ผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ทําให้การบริหารความเสี่ยงไม่สําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงและเป้าหมายของโครงการ/กองทุนฯ 

5) การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถดําเนินการได้ทั่วทั้งกองทุนฯ ทําให้บุคลากรในกองทุนฯ ไม่เห็นถึง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงว่ามีส่วนทําให้กองทุนฯ บรรลุผลสําเร็จได้อย่างไร  

6) นอกจากการตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยงตามข้อมูลที่มีแล้ว เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
อันเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้หรือเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนทําให้ไม่สามารถบริหาร
ความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
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บทที ่3 
การบรหิารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 
การจัดทําคู่มือบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

น้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ และเป็นคู่มือให้กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแนวทางบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถดําเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการจัดต้ัง วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
ต่อไป รวมท้ังบุคลากรของกองทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น และระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ ทั้งน้ี
การบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ครอบคลุมการระบุความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน (S-O-F-C)  ตามแนวทางของ 
COSO ERM ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน 
(Financial Risk) ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) และทําการวิเคราะห์ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงที่กําหนด เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบ และเพ่ือผลักดันให้การ
ดําเนินการประสบผลสําเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กําหนด โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

 
3.1 การกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกําหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ/โครงการของ
กองทุนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดเป้าหมายตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกําหนดให้
มีระบบการบริหารความเส่ียง โดยกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงตามคู่มือที่กําหนดที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน COSO ERM ทั้ง 8 องค์ประกอบ และครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน (S-O-F-C)  คือ ด้านกลยุทธ์ 
(S) ด้านการดําเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านกฎระเบียบ (C) ทั้งน้ีคณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงจะ
ประสานงานกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานชุดต่าง ๆ เพ่ือประเมินและรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่
เป็นภารกิจของกองทุนฯ เพ่ือนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการที่มีความ
เสี่ยงต่อไป 

 
3.2 การพิจารณาสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน พิจารณาจากกองทุนฯ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมี
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวบรวมข้อมูลจากการปรึกษาในคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังการจัดทํา
รายงานสรุปนําเสนอผู้บริหาร นํามาพิจารณาเป็นประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
กองทุนฯ โดยพิจารณาคัดเลือกภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการของกองทุนฯ ทั้งที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนนํามาทําการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ทั้งน้ีเมื่อคณะทํางานได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการแล้ว จะส่งแผนการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาต่อไป 

ในการจัดการข้อร้องเรียนน้ัน กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้กําหนดให้มีช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน ดังน้ี 
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1) ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง  
 จดหมาย :  สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

เลขที่ 4 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
10100  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

โทรศัพท์หมายเลข 0-2142-7816  
 Website ของ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : 

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

 
การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการร้องเรียน  
กองทุนจะดําเนินการโดยรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนครบทั้ง 12 เดือน ภายในวันที่ 10 

ของเดือน เสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย 
 
3.3 การกําหนดวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
รับรู้เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ และได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการใน
การวางแผนบริหารความเสี่ยง  

2) เพ่ือให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงานและการ
บริหารงานภายในกองทุนฯ 

3) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนฯ และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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3.4 การระบุความเสี่ยง 
3.4.1 ความเสี่ยงที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่อง (Risk Residual) 

จากการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปีบัญชี 2563 กองทุนมีการควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยมีปัจจัย
เสี่ยงที่ทั้งหมดไป 8 ปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงได้หมดไป ทั้งหมด 7 ปัจจัยเสี่ยง เหลือ 3 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนํามา
ดําเนินงานต่อเน่ือง (Risk Residual) ในปีบัญชี 2564 ดังน้ี 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง ปีบัญชี 2563 ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2564 
1. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไม่ท่ัวถึง ความเสี่ยงหมดไป  
2. การจัดทําฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลท่ี

ครบถ้วน ตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

ความเสี่ยงหมดไป - 

3. ขาดโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงหมดไป - 
4. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จ่ายเงิน

ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหลักฐานการจ่าย/
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและการ
ดําเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  

ความเสี่ยงหมดไป - 

5. บุคลการยังต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะให้มี
ความหลากหลายเพิ่มข้ึน  

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องดําเนินงานต่อเนื่อง 

บุคลการยังขาดทักษะให้มีความหลากหลาย
รองรับภารกิจของกองทุนฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน 

6. ระเบียบข้อบังคับของกองทุนว่าด้วยงานบริหาร
บุคคล 

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องดําเนินงานต่อเนื่อง 

ระเบียบข้อบังคับของกองทุนว่าด้วยงานบริหาร
บุคคลยังขาดความครอบคลุมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

7. รายได้ของกองทุนท่ีจะมาใช้ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ 

ยังคงมีความเสี่ยง 
ต้องดําเนินงานต่อเนื่อง 

รายได้ของกองทุน (จากงบประมาณประจําปี) 
ท่ีจะมาใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจ 

8. การติดตามประเมินผลโครงการท่ีกองทุนให้การ
สนับสนุน 

ความเสี่ยงหมดไป - 

 
3.4.2 การระบุความเสี่ยงประจําปีบัญชี ๒๕๖4  

คณะทํางานได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการดําเนินงานที่มีของกองทุนฯ 
รวมท้ังความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีบัญชี 2563 ซึ่งได้พิจารณาทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ โดยใช้
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและทราบว่าปัจจัย
เสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง นํามาตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายการดําเนินงานของกองทุนฯ โดยมีผลการระบุความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจําปีบัญชี ๒๕๖4 ดังน้ี 

 

ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

ด้านการจัดการกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

การนํากลยุทธ์ไปปรับใช้ S1  แผนการดําเนินงานในการสนับสนุนโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

S2  แผนการดําเนินงานในการจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
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ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

O1 การติดตามและประเมินผลโครงการจากหน่วยงานท่ีได้รับ
การสนับสนุนเกิดอุปสรรค เนื่องมาจากปัญหาการระบาด
ของโควิด 19 

การประชาสัมพันธ์ O2 การประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลของกองทุนฯ ยังรับรู้ได้ไม่
ท่ัวถึง 

ทักษะบุคลากร O3 บุคลการยังขาดทักษะบางด้านรองรับการปฏิบัติงาน 

ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

การจัดการงบประมาณ F1 รายได้ของกองทุนฯ ท่ีจะนําไปสนับสนุนให้กับโครงการ 
ท่ีขอรับเงินสนับสนุนยังไม่มีความแน่นอน 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ C1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียว 
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่แลว้เสร็จ 

  C2 ระเบียบ/ข้อบังคบัด้านงานบริหารบุคคลยังไม่ครอบคลุม สง่ผล
ต่อการดําเนนิงาน 

 

3.5 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Assessment) 
3.5.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 
กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับใช้ในการประเมินความรุนแรงความเสี่ยง โดยประเมินจาก ๒ ปัจจัย คือ 

1) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง โอกาสในการเกิดปัจจัยเสี่ยงน้ันมีมากน้อยเพียงใด  
โดยลักษณะของการประเมินมีเกณฑ์โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 2 เกณฑ์ ดังน้ี 
 

เกณฑ์ที ่1 (ความถี่) : L1 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก ปีละ 10-12 คร้ัง 5 

สูง ปีละ 7-9 คร้ัง 4 

ปานกลาง ปีละ 4-6 คร้ัง 3 

น้อย ปีละ 2-3 คร้ัง 2 

น้อยมาก ปีละคร้ัง 1 

 
เกณฑ์ที ่2 (โอกาสเกิดขึ้น) : L2 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดขึ้น  ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 80% 5 

สูง 61-80% 4 

ปานกลาง 41-60% 3 

น้อย 21-40% 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 20% 1 
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ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
พิจารณาจากการนําปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และการประเมินผล
กระทบม ี2 เกณฑ์ ดังน้ี 

 

เกณฑ์ที่ 1 (ความล่าช้า) : I1 
ผลกระทบ ความรุนแรง ระดับคะแนน 

สูงมาก ทําให้ล่าช้ามากกว่า 6 เดือน 5 

สูง ทําให้ล่าช้าระหว่าง 4-6 เดือน 4 

ปานกลาง ทําให้งานล่าช้าระหว่าง 2-4 เดือน 3 

น้อย ทําให้งานล่าช้าระหว่าง 1-2 เดือน 2 

น้อยมาก ทําให้งานล่าช้าไม่เกิน 1 เดือน 1 

 
เกณฑ์ที่ 2 (ผลสัมฤทธ์ิงาน) : 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 

 
3.5.2 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  

กองทุนฯ ได้ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และความ
รุนแรงของผลกระทบ โดยใช้ฐานข้อมูลปีบัญชี 2563 และความเสี่ยงที่ยังต้องดําเนินงานต่อเน่ืองจากปีบัญชี 
2563 และความเสี่ยงของปี 2564 ดังน้ี  

 
ระดับความ

เสี่ยง 
ช่วงคะแนน 

ระดับความเสี่ยง 
การแสดงแถบสี มาตรการ 

สูงมาก 20 ข้ึนไป 

 
 
 

สีแดง 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
 ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ในทันที 
 กําหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหาร

ความเสี่ยงเป็นลําดับแรก 

สูง 10-16 
 
 

สีส้ม 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
 ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ 
 กําหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
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ระดับความ
เสี่ยง 

ช่วงคะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

การแสดงแถบสี มาตรการ 

ปานกลาง 4-9 

สีเหลือง 

ระดับท่ีพอยอมรับได้ 
 ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง

เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
 ต้องกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามงานอย่าง

ใกล้ชิด 

ตํ่า 1-3 

 
 

 

สีเขียว 

ระดับท่ียอมรับได้ 
 ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการ

เพ่ิมเติม 
 สามารถควบคุมดูแลในกระบวนการ

ปฏิบัติงานปกติได้ 
 
 

โดยมีผลการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) ได้ดังน้ี  

 
 
หมายเหตุ:  เส้น                                   คือเส้นท่ีแบ่งระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ กับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้(Risk Boundary) 

 
 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ปัจจัยความเส่ียง 

1 สูง S1  แผนการดําเนินงานในการสนับสนุนโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

2 สูง 
S2  แผนการดําเนินงานในการจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมการท่อง เที่ยวภายในประเทศของ

นักท่องเท่ียวชาว ต่างชาติ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3 ปานกลาง 
O1  การติดตามและประเมินผลโครงการจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเกิดอุปสรรค 

เนื่องมาจากปัญหาการระบาดของโควิด 19 

4 ปานกลาง O2  การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลของกองทุนฯ ยังรับรู้ได้ไม่ทั่วถึง 

5 ปานกลาง O3  บุคลการยังขาดทักษะบางด้านรองรับการปฏิบัติงาน 

โอกาส

ผลกระทบ

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

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

S1S2

O1, C1

O2, O3

F1

C2
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ลําดับ ระดับความเสี่ยง ปัจจัยความเส่ียง 

6 สูง F1  รายได้ของกองทุนฯ ที่จะนําไปสนับสนุนให้กับโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนยังไม่มีความแน่นอน 

7 ปานกลาง 
C1  ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่อง เที่ยวภายในประเทศของนักท่องเท่ียว

ชาว ต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

8 ตํ่า C2  ระเบียบ/ข้อบังคับด้านงานบริหารบุคคลยังไมค่รอบคลุม ส่งผลต่อการดําเนินงาน 

หมายเหต ุ: ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้      คือ  ระดับความเสี่ยง 1-3        มีความเสี่ยงตํ่า 
   ระดับความเสี่ยง 4-9        มีความเสี่ยงปานกลาง  

ระดบัความเสีย่งที่ไม่สามารถยอมรับได ้       คือ      ระดับความเสี่ยง 10-16    มีความเสี่ยงสูง  
    ระดับความเสี่ยง 20 ขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงมาก 

 
3.6 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) : การกําหนดกลยุทธ์ และกิจกรรม/วิธีการจัดการต่อความเสี่ยง  

3.6.1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
การกําหนดกลยุทธ์และแนวทางที่ใช้สําหรับจัดการแต่ละความเส่ียงน้ัน เมื่อกองทุนฯ ได้จัดลําดับ

ความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อนหลังแล้ว ได้ทําการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับแต่ละปัจจัย
ความเสี่ยงโดยคํานึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (Cost) และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefit) ภายใต้ทางเลือก
น้ัน ทั้งน้ีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ จะเร่ิมจากการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก  
(สีแดง) หรือระดับสูง (สีส้ม) ก่อน เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบให้ลงมาอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  
(สีเหลือง) หรือระดับความเสี่ยงตํ่า (สีเขียว) ของแผนภูมิความเสี่ยง หลังจากดําเนินการตามมาตรการควบคุมที่
กําหนดในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วระดับความเสี่ยงจะลดลงและความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk)  
ต้องอยู่ในระดับที่กองทุนฯ ยอมรับได้ ซึ่งแนวทางกลยุทธ์ที่ใช้สําหรับจัดการความเสี่ยงมี 4 วิธีตามที่กําหนดไว้ 
ดังน้ี 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
(Benefits) 

S1  แผนการดําเนินงานใน
การสนับสนุนโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด 

Terminate - - - 

Treat 
ดําเนินงานตามแผนงาน
เท่าท่ีได้รับงบประมาณ 

- 
แผนดําเนินงานได้ตาม
เป้าหมายในบางส่วน 

Take - - - 

Transfer 
ประสานงานกับ สทกจ. ใน
การลดพิจารณาโครงการท่ี

จะสนับสนุน 
- 

โครงการท่ีจะสนับสนุนลดลง
ทําให้มีการปรับแผนและ

เป้าหมายใหม่ได้ 
S2  แผนการดําเนินงานใน
การจัดเก็บรายได้ 
(ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่อง 
เท่ียวชาวต่างชาติ) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

Terminate - - - 
Treat -  - 
Take ปรับปรุงแผนการจัดเก็บ

รายได้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศ 

รายได้ของกองทุน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ลดผลกระทบต่อจํานวน
นักท่องเที่ยว 

Transfer นําเสนอผลกระทบของการ
ดําเนินงานเสนอต่อ

- 
แผนการดําเนินงานในการ
จัดเก็บรายได้ได้รับการ
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
(Benefits) 

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา
พิจารณา 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

O1 อุปสรรคในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
จากหน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนเนื่องมาจากปัญหา 
การระบาดของโควิด 19 

Terminate - - - 
Treat - - - 

Take 
เลื่อนระยะเวลาติดตามและ

ประเมินผล 
ผลการติดตาม

อาจจะเลยปีบัญชี 
ผลการติดตามเกิด
ประสิทธิผลเช่นเดิม 

Transfer 
ศึกษาและกําหนดวิธีการ

ติดตามประเมินผล 
รูปแบบใหม่ 

ต้องทําความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานใน

วิธีการใหม่ 

ผลการติดตามและ
ประเมินผลแล้วเสร็จ 

ในปีบัญชี 

O2 การประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลของกองทุนฯ 
ยังรับรู้ได้ไม่ท่ัวถึง 

Terminate - - - 

Treat 

จัดทําฐานข้อมูลความ
ต้องการข้อมูลของแต่ละ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

- 

มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ี
หลากหลายย่ิงข้ึนและการ
รับรู้ข้อมูลตรงกับความ
ต้องการของกองทุนฯ 

Take - - - 
Transfer - - - 

O3  บุคลการยังขาดทักษะ
บางด้านรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

Terminate - -  

Treat 

จัดหลักสูตรทําการหรือส่งไป
อบรมและการทําการฝึกใน

รูปแบบ On the Job 
Training 

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม 

บุคลากรมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของกองทุนฯ 
Take - - - 

Transfer - - - 
F1 รายได้ของกองทุนฯ ท่ี
จะนําไปสนับสนนุให้กับ
โครงการ ท่ีขอรับเงินสนับ 
สนุนยังไม่มีความแน่นอน 

Terminate - - - 

Treat 
พิจารณาควบคุมปริมาณการ

สนับสนุนโครงการ 
- 

โครงการท่ีสนับสนุนมีความ
เหมาะสมกับสภาพรายได้

ของกองทุนฯ 
Take - - - 

Transfer 
ชี้แจงทําความเข้าใจให้กับ

สํานักงบประมาณ 
- 

กองทุนฯ อาจจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 

C1 ระเบียบและหลักเกณฑ์
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่าง 
ชาติไม่แล้วเสร็จ 

Terminate - - - 

Treat 
เร่งรัดการศึกษาและจัดทํา

ระเบียบหลักเกณฑ์ หรืออาจ
จัดจ้างท่ีปรึกษาดําเนินการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างท่ีปรึกษา 

ได้ระเบียบและหลักเกณฑ์
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

Take - - - 

Transfer - - - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
ต้นทุน 
(Cost) 

ผลประโยชน์ 
(Benefits) 

C2  ระเบียบ/ข้อบังคับด้าน
งานบริหารบุคคลยังไม่
ครอบคลุม ส่งผลต่อการ
ดําเนินงาน 

Terminate - - - 

Treat 
เร่งรัดการจัดทําระเบียบ
ข้อบังคับให้แล้วเสร็จ 

- 

ได้ระเบียบและข้อบังคบังาน
บริหารงานบุคคลที่

ครอบคลุม สง่ผลให้การ
ดําเนินงานกองทุนฯ มีความ

ราบร่ืน 
Take - - - 

Transfer - - - 
 

3.6.2 กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย/ผลสําเร็จ 

S1  แผนการดําเนินงานในการ
สนับสนุนโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

- กําหนดแนวทางการดําเนินงานเท่าท่ีมี
งบประมาณสนับสนุน 

- ประสานงานกับ สทกจ. ชี้แจงทําความ
เข้าใจกับผู้ของบประมาณสนับสนุน 
ต้องรองบประมาณในปีต่อไป 

- จํานวนโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
- จํานวนโครงการท่ีรอพิจารณาสนับสนุน
ในปีต่อ ๆ ไป 

S2  แผนการดําเนินงานในการจัดเก็บ
รายได้ (ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด 

- ปรับปรุงแผนการจัดเก็บรายได้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

- นําเสนอผลกระทบจากแผนในการ
จัดเก็บรายได้ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ เสนอต่อ
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณา 

- แผนการดําเนินงานในการจัดเก็บรายได้
ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 

- หน่วยงานกํากบัดูแลกองทุนฯ มีความ
เข้าใจในสถานการณ์ ท่ีเป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีกองทุนฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ 

O1 อุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจากหน่วยงานท่ี
ได้รับการสนับสนุนเนื่องมาจากปัญหา 
การระบาดของโควิด 19 

- ขยายระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

- ศึกษาและกําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผลรูปแบบใหม่ ท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

- มีผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
ท่ีได้รับการสนับสนุน 

O2 การประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ของกองทุนฯ ยังรับรู้ได้ไม่ท่ัวถึง 

- จัดทําฐานข้อมูลความต้องการข้อมูลของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมถึง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีสะดวก 

- เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์  

- ประสานงาน สทกจ. ช่วยในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
กองทุนฯ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ข้อมูลเผยแพร่ได้
อย่างท่ัวถึงและมีความเข้าใจท่ีชัดเจน 

- ช่องทางประชาสัมพันธ์มีความ
หลากหลายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง
ง่ายข้ึน 
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย/ผลสําเร็จ 

O3  บุคลการยังขาดทักษะบางด้าน
รองรับการปฏิบัติงาน 

- จัดหาช่องว่างในการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
อยู่ของบุคลากรในแต่ละคน 

- จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
- ให้ความรู้บุคลากรโดยการฝึกให้
ปฏิบัติงานและมีพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํา 

- บุคลากรของกองทุนฯ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายรองรับการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ 

- กองทุนฯ มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

F1 รายได้ของกองทุนฯ ท่ีจะนําไป
สนับสนุนให้กับโครงการท่ีขอรับเงิน
สนับสนุนยังไม่มีความแน่นอน 

- ชี้แจงทําความเข้าใจให้กับสํานัก
งบประมาณ เพ่ือดําเนินงานจัดทํา
งบประมาณให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

- พิจารณาจํานวนโครงการท่ีจะให้การ
สนับสนุน 

- กองทุนฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมข้ึน 

- จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนมีความ
เหมาะสมกับสภาพรายได้ของกองทุนฯ 

C1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

- เร่งรัดการศึกษาและจัดทําระเบียบ
หลักเกณฑ์  

- พิจารณาจัดจา้งท่ีปรึกษาดําเนินการ 

- กองทุนฯ มีระเบียบและหลักเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียว
ภายใน ประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

C2 ระเบียบ/ข้อบังคับด้านงานบริหาร
บุคคลยังไม่ครอบคลุม ส่งผลต่อการ
ดําเนินงาน 

- ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับด้านงานบริหาร
บุคคลท่ีกองทุนฯ ยังขาดอยู่ 

- เร่งรัดการจัดทําระเบียบ/ข้อบังคับด้าน
งานบริหารบุคคลยังไม่ครอบคลุม ส่งผล
ต่อการดําเนินงาน 

- กองทุนฯ มีระเบียบระเบียบ/ข้อบังคับ
ด้านงานบริหารบุคคลท่ีครอบคลมุ 
ส่งผลให้การดําเนนิงานราบร่ืน และ
พนักงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

 
3.6.3 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) : การทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนฯ ได้กําหนดให้มีการติดตาม กํากับ ดูแล การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อเลขานุการกองทุนฯ และสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
จํานวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 

รอบ ๖ เดือน กองทุนฯ จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน ภายในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี 

รอบ ๑๒ เดือน กองทุนฯ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกองทุน สรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ
ทุกปี 
3.7 กิจกรรมการควบคุมภายใน 

พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยผู้บริหารระดับสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

1) ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
-  รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/แนวทางการดําเนินการ 

 มีการสอบทานรายงานทางการเงินครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ 12 
เดือน โดยการสอบทานของผู้บริหาร หมายถึงการพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ เช่น การรับทราบ 
การพิจารณารายงานทางการเงินในการประชุม เป็นต้น 
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-  การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผล 
จัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ)/

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้บริหารระดับรอง 
(คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ) ครบ 12 เดือน 

 
2) ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

-  รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินการ/แนวทางการดําเนินการ 
 มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นรายเดือน ครบ 12 เดือน (1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

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

-  การติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผล 
 รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เสนอรายงานผู้บริหาร

ระดับสูง คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้บริหารระดับรอง (คณะอนุกรรมการต่างๆ) สอบทานครบทุก
ไตรมาสและเป็นรายเดือนครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

 
3.8 สารสนเทศและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 

จัดให้มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมั่นใจได้ว่าผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญ และมี
การติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูล
ความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือทําการ
ตัดสินใจที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจํากัดของแต่ละกระบวนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดส่งคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนฯ สารสนเทศของการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ดังน้ี 
 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมความเสี่ยง 

จากการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนําความเสี่ยงในปีบัญชี 2564 และความ
เสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีบัญชี 2563 มาพิจารณาร่วมกัน ในทุกความเสี่ยงของกองทุนฯ โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุมภายใน ที่กําหนดไว้ 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับที่ 1 ควรปรับปรุง หมายถึง การควบคุมภายในดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ได้
มาตรฐาน เน่ืองจากยังพบว่ามีจุดอ่อนหรือความไม่มีประสิทธิผลบางประการปรากฏอยู่  

ระดับที่ 2 ปานกลาง หมายถึง การควบคุมภายในดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่ายังมีจุดอ่อนหรือการ
ขาดประสิทธิผลเกิดขึ้นบางประการในระหว่างการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจุดอ่อนข้างต้นจะไม่แสดงเห็นว่าเป็น
ลักษณะของผลกระทบที่มีความรุนแรงก็ตาม แต่ก็ควรได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

ระดับที่ 3 น่าพอใจ หมายถึง การควบคุมภายในมีประสิทธิผลและยังดําเนินการได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งการควบคุมภายในน้ีให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ประสิทธิผลของการควบคุมท่ีมีอยู่ ปัจจัยเสี่ยง  

ท่ีเหลืออยู่ ผลดําเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

กระบวนการ
ควบคุม 

การ
ติดตาม 

ด้านการจัดการกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

S1 แผนการดําเนินงาน
ในการสนับสนุน
โครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด 

 ปรับปรุงแผนการ
สนับสนุนโครงการให้
สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่มี 

3 2 3  

S2 แผนการดําเนินงาน
ในการจัดเก็บรายได้ 
(ค่าธรรมเนียมการท่อง 
เท่ียวภายในประเทศ
ของนักท่องเท่ียวชาว 
ต่างชาติ) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด 

 ปรับปรุงแผนการจัดเก็บ
รายได้ให้เหมะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศ 

 เร่งรัด ประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 

2 2 2  

ด้านการดําเนินการ 
(Operation Risk) 

O1 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนเกิดอุปสรรค 
เนื่องมาจากปัญหาการ
ระบาดของโควิด 19 

 ศึกษาและกําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล
รูปแบบใหม่ 

 เล่ือนกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผล 

3 3 3 × 

O2 การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลของ
กองทุนฯ ยังรับรู้ได้ไม่
ทั่วถึง 

 จัดทําฐานข้อมูลความ
ต้องการข้อมูลของแต่ละ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

2 3 3 × 

O3 บุคลการยังขาด
ทักษะบางด้านรองรับ
การปฏิบัติงาน 

 สํารวจทักษะ
ความสามารถบุคลากร
รอบด้าน 

2 2 2  

ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

F1 รายได้ของกองทุนฯ 
ที่จะนําไปสนับสนุน
ให้กับโครงการท่ีขอรับ
เงินสนับสนุนยังไม่มี
ความแน่นอน 

 ชี้แจงทําความเข้าใจ
ให้กับสํานักงบประมาณ 

 พิจารณาควบคุมปริมาณ
การสนับสนุนโครงการ 
 

3 ๒ 2  

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

C1 ระเบียบและ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่อง 
เท่ียวภายในประเทศ
ของนักท่องเท่ียวชาว 
ต่างชาติไม่แล้วเสร็จ 

 เร่งรัดการจัดทําระเบียบ
หลักเกณฑ์ 

๑ ๑ 2  

C2 ระเบียบ/ข้อบังคับ
ด้านงานบริหารบุคคลยัง
ไม่ครอบคลุมส่งผลต่อ
การดําเนินงาน 

 เร่งรัดการจัดทําระเบียบ
ข้อบังคับ 

๑ ๑ 2  

  
พร้อมทั้งได้รายงานเปรียบเทียบเป้าหมายการลดและควบคุมระดับความเสี่ยงในปีบัญชี 2564 ที่

กําหนดในต้นปีและผลการบริหารความเสี่ยงในสิ้นปีในทุกความเสี่ยงของกองทุนฯ ดังน้ี 
 

ปัจจัยความเสี่ยง ต้นปีบัญชี 2564 เป้าหมาย สิ้นปีบัญชี 2564 
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โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

S1 แผนการดําเนินงานในการสนับสนุน
โครงการไ ม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด 

(L2) 
4 

(I2) 
4 

16 
(L2) 
5 

(I2) 
4 

20 

S2  แผนการดําเนินงานในการจัดเก็บ
รายได้ (ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียว
ภาย ในประ เทศของ นัก ท่อ ง เที่ ย ว
ชาวต่างชาติ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 

(L2) 
3 

(I2) 
4 

12 
(L2) 
5 

(I2) 
4 

20 

O1 อุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจากหน่วยงานท่ี
ได้ รับการสนับสนุน อันเนื่องมาจาก
ปัญหาการระบาดของโควิด 19 

(L2) 
3 

(I1) 
3 

9 
(L2) 
5 

(I1) 
3 

15 

O2 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ของกองทุนฯ ยังรับรู้ได้ไม่ท่ัวถึง 

(L2) 
3 

(I2) 
2 

6 
(L2) 
๒ 

(I2) 
๑ 

๒ 

O3 บุคลการยังขาดทักษะบางด้าน
รองรับการปฏิบัติงาน 

(L2) 
3 

(I2) 
2 

6 
(L2) 
๒ 

(I2) 
๑ 

๒ 

F1 รายได้ของกองทุนฯ ท่ีจะนําไป
สนับสนุนให้กับโครงการท่ีขอรับเงิน
สนับสนุนยังไม่มีความแน่นอน

(L2) 
4 

(I2) 
๓ 

15 
(L2) 
5 

(I2) 
1 

5 

C1 ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายใน 
ประเทศของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่
แล้วเสร็จ 

(L2) 
3 

(I1) 
3 

9 
(L1) 
4 

(I2) 
1 

๔ 

C2 ระเบียบ/ข้อบังคับด้านงานบริหาร
บุคคลยังไม่ครอบคลุมส่งผลต่อการ
ดําเนินงาน 

(L2) 
3 

(I2) 
1 

3 
(L1) 
3 

(I2) 
1 

3 

 
3.9 การติดตามและการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3.9.1 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 

กองทุนฯ มีการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ โดยกองทุนฯ ได้
จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในกําหนดไว้อย่าน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ 
๙ ดังน้ี 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการที่กองทุนจัดต้ังขึ้นเพ่ืออํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทํา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

(๒) การรับรองการควบคุมภายในของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
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(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง 
(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม 
(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(๒.๕) กิจกรรมการติดคามผล 

(๓)  การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจกองทุน หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญ 
(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของกองทุน 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของกองทุน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กํากับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

ทั้งน้ีกองทุนจัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลาง และ คตง. ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่สิ้นปีบัญชี ดังน้ี 
(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

ประจําปีบัญชี ตามแบบ ปค.1 
(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

ประจําปีบัญชี ตามแบบ ปค.4 
(๓) รายงานการประเมินผลควบคุมภายในของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ประจําปีบัญชี 

ตามแบบ ปค.5 
 

3.9.2 การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
กองทุนฯ ได้จัดส่งผลการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

ประจําปีบัญชีภายใน 90 วันนับต้ังแต่สิ้นปีบัญชี 
 

3.9.3 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
กองทุนจัดส่งผลการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

ประจําปีบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานความสมบูรณ์ ครบถ้วน และผู้ตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
หนังสือรับรองการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ตามแบบ ปค.6 

 


