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สวนติดตามประเมินผล
สํานักแผนงานและสารสนเทศ

คํานํา
การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุม
ปญหาความเสี่ ย งดา นต างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นจากสถานการณความไมแนน อน ซึ่งมีผ ลกระทบตอความสําคัญ
ขององคกรโดยรวม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองคกรทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห
ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ อีกทั้งรวมกันวางแผนปองกัน
และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหาย
หรือสูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จึงไดดํ า เนิ น การจั ดทํ า แผนบริ ห ารจั ดการความเสี่ย งโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขอ 5 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัย
การเงิ นการคลั งภาครั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บั ญญั ติ ให หน วยงานของรั ฐจั ดให มี การตรวจสอบภายใน
การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ฉบั บนี้ จั ดทํา ขึ้น เพื่ อให ผูบ ริห ารและผูป ฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการบริห ารความเสี่ย ง
ในระดับองคกรที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสํานักได โดยแบง
ความเสี่ ย งออกเป น 4 ด า นตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission) เพื่ อเตรี ย มรองรับ การเปลี่ย นแปลง ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น จากการดํ าเนิน แผนงาน/
โครงการที่สําคัญ ไดแก
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หวังเปนอยางยิ่งวา ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานของ
กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั น ธุ พืช จะใหความสําคัญ และนําแผนบริห ารจัดการความเสี่ย งฉบับ นี้
ไปประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือ และแนวทางในการดําเนินงานใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอไป

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 76 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ย ง โดยให ถือปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลัก เกณฑที่ กระทรวงการคลัง กํ า หนด
กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรที่หนวยงานของรัฐกําหนด ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสากลมากําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานในประเทศไทย
การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุม
ปญหาความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณความไมแนนอน ซึ่งมีผลกระทบตอความสําคัญของ
องคกรโดยรวม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองคกรทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห
ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ อีกทั้งรวมกันวางแผนปองกันและ
ควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหายหรือ
สูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายที่หนวยงานกําหนด จึงไดดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการวิเคราะห จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช บรรลุผลสําเร็จตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 อยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ขอมูลพื้นฐานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟู
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ โดยการควบคุม ปองกัน พื้นที่ปาอนุรักษ
เดิมที่มีอยู และพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการสงเสริม กระตุน และปลุกจิตสํานึกใหชุมชน
มีความรูสึกหวงแหน และการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น เพื่อเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่ งแวดล อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีว ภาพ สํา หรับ เปน แหลง ตน น้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศั ย
ของสัตวปา แหลงอาหาร แหลงนันทนาการ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
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1.3 หนาที่ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ ง สว นราชการกรมอุ ทยานแหง ชาติ สัต วป า และพัน ธุพื ช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 ไดแก
1) อนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหมีสมดุลตามธรรมชาติ และใหมี
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนที่เกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม
2) ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพื้นที่ปาไม
3) ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดตามกฎหมายวา
ดวยปาไม กฎหมาย วาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ การบริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา
และความหลากหลายทางชีวภาพ
5) กําหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ บริหารจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรปาไมและสัตวปา
6) บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
พื้นที่อนุรักษ หมายถึง พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ไดประกาศใน
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
1.4 สภาพแวดลอมของสวนราชการ
(1) พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย
1) อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา
2) วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ
3) บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการมีสวนรวมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4) สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
(2) วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และคานิยม

วิสัยทัศน

• เพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษใหไดรอยละ ๒๕
ของพื้นที่ประเทศ ภายในป ๒๕๖๙
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. ดานการปองกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมอยางบูรณาการ
2. ดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่
ปาอนุรักษใหมีสภาพสมบูรณ

3. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เฝาระวัง พื้นที่ปาอนุรักษเพื่อลดภัย
คุกคามตอระบบนิเวศปาไม และสัตวปา

4. ดานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่
ปาอนุรักษในการใหบริการดานนิเวศ
อยางสมดุล

5. ดานการศึกษา วิจัย และสราง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ

เปาประสงค
ระงับ ยับยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม การใชประโยชน
ที่ดินปาไม การครอบครองพื้นที่ปาไมโดยผิดกฎหมาย การทวง
คืนพื้นที่ปาใหกลับมาเปนพื้นที่ของรัฐ และเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษ
เพื่อคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษาระบบนิเวศปาตนน้าํ ที่เสื่อมโทรม
ใหกลับคืนสภาพทางธรรมชาติ โดยการนอมนําแนวพระราชดําริ
ใชศาสตรการฟนฟูตามหลักธรรมชาติฟนธรรมชาติ และการ
พัฒนารูปแบบการฟนฟูดวยกระบวนการทางวนวัฒนวิธี
ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ และการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและราษฎรในพื้นที่สูงในการมีสวนรวมในการ
ดูแลระบบนิเวศโดยฐานชุมชน สรางความตระหนักตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
การวางระบบ กลไก กระบวนการ วิธีปฏิบัติในการลดภัย
คุกคามและการเฝาระวัง ปองกัน รักษาระบบนิเวศปาและ
พื้นที่อนุรักษทุกประเภท รวมทั้งลดความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และระบบนิเวศ
โดยรวม รวมถึงตองใชมาตรการทางสังคมและกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนในการวางแผนการปรับตัว
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษที่มีศักยภาพ
ในการใหบริการ ดานนิเวศ ทั้งในเชิงปาไม สัตวปา คุณคา
ความงาม ทางทัศนียภาพ พื้นที่ธรรมชาติที่โดดเดน โดยเนน
พัฒนาศักยภาพของแหลงธรรมชาติ โครงสรางพื้นฐาน
สิ่งอํานวยความสะดวก รูปแบบการใชประโยชนการจัดการ
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย การใหบริการที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพเปนที่ยอมรับและประทับใจ รวมทั้งระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการเขาใชบริการ และยังหมายรวมถึงการ
จัดทําแผนแมบท (Master Plan) สําหรับการวางแผนพัฒนา
พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่สงวน
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวของ
มุงพัฒนาองคความรู กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบการบริหาร
จัดการพื้นที่ปาอนุรักษ ทรัพยากรปาไม สัตวปา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยใชงานวิจัย พัฒนาและตอยอดสูการเปน
นวัตกรรม ที่สนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการพื้นที่ปา
อนุรักษใหมีความสมดุลเพื่อการบริการของระบบนิเวศที่ยั่งยืน
การเพิ่มมูลคาของทรัพยากรและระบบนิเวศ รวมถึงการสราง
ความรวมมือทางวิชาการ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยีใน
การวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
6. ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ วางระบบ รากฐาน การดําเนินงานของกลไก เครื่องมือ
กระบวนการ และสนับสนุนการบริหารจัดการที่มุงประสิทธิผล
การบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนที่
ยอมรับของสังคมและประชาชน ตลอดจนลดการทุจริต
และการสรางธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐทั้งภาวการณ
นําองคกร กระบวนการทํางาน สมรรถนะบุคลากร การจัดการ
ความรู การสรางเครือขาย การพัฒนาระบบบริหารที่มุงผลลัพธ
การทํางาน รวมทั้งการสรางความรับผิดชอบตอสังคม
คานิยม

PROTECT หมายถึง
คุมครองรักษา
P =
Participation ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
R =
Relevance งานตรงภารกิจ
O =
Outcome
มุงเนนผลลัพธจากการดําเนินงานเปนหลัก
T =
Team
ทํางานเปนทีม
E =
Efficiency
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
C =
Conservation อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณ
สามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน
T =
Technology นําวิทยาการมาใชในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรม มุงมั่นทํางานใหสําเร็จ และทํางานเปนทีม
สมรรถนะ
หลักของ
องคการ

1) มีความรูความชํานาญในการดําเนินงานดานการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
และสัตวปา รวมทั้งการวิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการแกสังคม รวมถึงมีบทบาท
ในการบริหารจัดการบนพื้นฐานความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคูกับการ
สงเสริมการใชประโยชนจากพื้นที่อนุรักษทรัพยากรปาไมสัตวปา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุล โดยการกําหนดโครงสรางการทํางานของหนวยงานที่ชัดเจนภายใต
กฎหมายที่สามารถนํามาบังคับใชไดตามบทบาทภารกิจขององคการ
2) มีความรู ความสามารถในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศที่หลากหลายอยางตอเนื่อง
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจในเชิงการบริหารพื้นที่อนุรักษ
3) มีความรู ความสามารถ เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน
4) มีการสรางและพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน
5) มีความรู ความสามารถในการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ดานพันธุพืชและพันธุสัตวปา
สนับสนุนการดําเนินคดีทางกฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวของ โดยผานกระบวนการทาง
หองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรในระดับมาตรฐานสากล
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1.5 โครงสรางและการแบงสวนราชการภายในของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
อธิบดี
กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักบริหารงานกลาง

สํานักแผนงานและสารสนเทศ

สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา
สํานักอุทยานแหงชาติ

สํานักอนุรกั ษสัตวปา
สํานักอนุรกั ษและจัดการตนน้ํา

สํานักวิจัยการอนุรกั ษปาไมและพันธุพืช

สํานักฟน ฟูและพัฒนาพืน้ ที่อนุรักษ

สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 1 - 16

กองคุมครองพันธุสตั วปาและพืชปา
ตามอนุสญ
ั ญา

* สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษสาขา 5 สาขา

* สํานักสนองงานพระราชดําริ
* ศูนยปฏิบตั กิ ารพิเศษผูพ ิทกั ษอทุ ยานแหงชาติ
และสัตวปา
* สํานักงานผูต รวจราชการกรม

* ศูนยราชการสะดวก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ืช

หมายเหตุ * หนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน

กองนิติการ

* กองการตางประเทศ
* ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
* สํานักงานบริหารโครงการปลูกปา
และฟนฟูปาตนน้ําฯ
* ศูนยควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ
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1.6 โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 4 กําหนดให
หนว ยงานของรัฐ จัดใหมีผู รับผิ ดชอบ ซึ่งต องประกอบด วยฝายบริหาร และบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไมควรเปนผูตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ
กรมอุทยานแหงชาติ สั ตวปา และพันธุพืช จึงจัดให มีผู รับผิดชอบ ดําเนิน การเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีคําสั่ง ที่ 3091/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
องคประกอบ
๑. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
รองประธานกรรมการ
ที่กํากับดูแลสํานักแผนงานและสารสนเทศ
๓. ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16
กรรมการ
5. ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน
กรรมการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
6. ผูอํานวยการกองทุกกอง
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาทุกสาขา
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานผูตรวจราชการกรม
กรรมการ
9. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
10. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
11. ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
12. ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล
กรรมการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
และผูชวยเลขานุการ
13. ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน
กรรมการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
และผูชวยเลขานุการ
14. ผูอํานวยการสวนจัดการงบประมาณ
กรรมการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
และผูชวยเลขานุการ
15. หัวหนาฝายวิเคราะหและประมวลรายงาน
กรรมการ
สวนติดตามประเมินผล สํานักแผนงานและสารสนเทศ
และผูชวยเลขานุการ

7
อํานาจหนาที่
๑. จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม
3. จัดทํารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม
5. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและจําเปน
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2. คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีคําสั่ง
ที่ 4230 ลงวั นที่ 25 กั นยายน พ.ศ. 2563 แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ ยงของกรมอุ ทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
องคประกอบ
๑. ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ประธานคณะทํางาน
๒. ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน
รองประธานคณะทํางาน
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
๓. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รองประธานคณะทํางาน
๔. ผูอํานวยการสวนที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทํางาน
ของสํานักทุกสํานักในสวนกลาง
5. ผูอํานวยการสวนที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทํางาน
ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 - 16
6. หัวหนาฝายที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทํางาน
ของกองทุกกองในสวนกลาง
7. ผูอํานวยการสวนที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทํางาน
ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาทุกสาขา
8. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทํางาน
9. ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน
คณะทํางาน
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
10. ผูอํานวยการสวนจัดการงบประมาณ
คณะทํางาน
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
11. ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล
คณะทํางานและ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
เลขานุการ
12. หัวหนาฝายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณะทํางานและ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
เลขานุการรวม
13. หัวหนาฝายวิเคราะหและประมวลรายงาน
ผูชวยเลขานุการ
สวนติดตามประเมินผล สํานักแผนงานและสารสนเทศ
14. นางสาวกชกร ธํารงคทิพยคุณ
ผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
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อํานาจหนาที่
๑. ระบุ วิเคราะหเหตุการณและความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานโดยครอบคลุม
ทุกพันธกิจของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีความพรอมในการพัฒนาอยางยั่งยืน
และมีภูมิคุมกัน เพื่อเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกได
๒. กําหนดกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๓. จัดทํารางแผน/รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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สวนที่ 2
การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 ความหมายและคําจํากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดที่เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอาจเกิดขึ้นและเปน
อุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่จะทําให
องคกรไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยปจจัยเสี่ยงที่มาจากปจจัยภายใน (เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทํางาน และระบบงานสนับสนุนตาง ๆ) และปจจัยภายนอกองคกร (เชน
กฎหมายภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอองคกร เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ เปนตน)
สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยเสี่ยงนั้น ๆ
ระดั บความเสี่ ยงที่ องค ก รยอมรั บได (Risk Appetite) หมายถึ ง ระดั บ ของความเสี่ ย งที่
กําหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองคกรสามารถยอมรับไดในการมุงไปสูพันธกิจ วิสัยทัศน ขององคกร (เปาหมาย/
วัตถุประสงคที่กําหนด)
ชวงเบี่ยงเบนของระดับความความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง
ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑที่กําหนด ซึ่งทําใหองคกรมั่นใจวาองคกรไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยู
ภายในเกณฑที่ยอมรับได
Residual Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจากมีการควบคุมหรือบริหารจัดการเพื่อ
ลดโอกาส ที่จะเกิด และ/หรือผลกระทบไประดับหนึ่งแลว ซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู
ใหลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับ ไดดังแสดงในแนวคิดการบริหารความเสี่ยง
Inherent Risk หมายถึง ความเสี่ยงกอนที่จะมีมาตรการควบคุม หรือการบริหารจัดการ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดที่เหตุการณหนึ่งจะเกิดขึ้นและสงผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลลัพธห รือผลที่เกิดขึ้น จากเหตุการณใดเหตุการณห นึ่ ง
ผลกระทบอาจเกิ ดขึ้ น ได ห ลากหลายแบบจากเหตุการณเดียว ผลกระทบอาจเปน ทางบวกหรือทางลบตอ
วัตถุประสงคที่เกี่ยวของขององคกร
การควบคุ ม (Control) หมายถึ ง นโยบาย และขั้ น ตอน/ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ มาตรการ
ต า ง ๆ ที่ กํา หนดขึ้ น รวมถึ ง ติ ด ตามผล ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานในกิ จ กรรมต า ง ๆ ของ
พนักงาน เพื่อรักษาใหองคกรดําเนินไปในทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคกรใน
เวลาที่กําหนด
การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ ใช ในการบริ ห าร
จัดการป จจัยเสี่ยงเพื่อให โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสีย หายจาก
เหตุการณความเสี่ ยงลดลงอยู ในระดั บที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงตองมอง
ปญหาความเสี่ยงแบบองครวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูบริหาร
และผูปฏิบัติการในทุกระดับรวมกัน พิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ยอมรับไดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได เพื่อใหเกิด ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
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การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค ก ร (Enterprise Risk Management) หมายถึ ง การ
กําหนดนโยบาย โครงสราง และกระบวนการ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรขององคกร นําไปปฏิบัติ
ในการกําหนดกลยุทธและปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบใหสามารถบงชี้
เหตุการณที่เกิดขึ้น ประเมินผลกระทบตอองคกร และกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งวา การดําเนินการในองคกรจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
1) เพื่ อให ผู บริ หารและผู ปฏิ บั ติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
3) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
5) เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร
2.3 เปาหมายของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมี ความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการ
ดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป พ.ศ. 2564 ของกรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั นธุ พื ช
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2) ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถระบุ ค วามเสี่ ย ง วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง ประเมิ น ความเสี่ ย ง
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ควบคุมได หรืออยูในระดับต่ํา โดยผานกระบวนการสรางความเขาใจใน
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
3) ผูบริหารและผูปฏิบั ติงานสามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิ บัติ โดยบู รณาการกั บการ
ดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป พ.ศ. 2564 ของกรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั นธุ พื ช
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
5) การบริหารจัดการความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร
2.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงทําให
บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญ
ที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน
2) เปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา
รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผน
กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการดําเนินงาน การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ
ตัดสิน ใจในระดับปฏิบัติ งานขององคกรมีการพั ฒนาไปในทิศทางเดีย วกัน เชน การตัดสิ นใจโดยที่ผูบ ริหาร
มีความเขาใจยุทธศาสตร กลยุทธหรือแนวทางการดําเนินงาน เปาประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยง
อยางชัดเจน
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2.5 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Framework)
การบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค ก ร (Enterprise Risk Management) ของกรมอุ ท ยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหความสําคัญตอการดําเนินงานในกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองคกร ไดมี
สวนรวม ในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุ
แนวทาง ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว ใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได เพื่อชวยใหองคกรบรรลุ
ในวั ตถุ ป ระสงค ที่ตองการ ตามกรอบวิสัย ทัศน และพันธกิจ ขององคกร ดว ยการกําหนดกรอบการบริห าร
ความเสี่ยงองคกร ใหสามารถสะทอนถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการของแตละองคกร
เพื่อใหส ามารถบรรลุวัต ถุป ระสงคองคกร ทั้งในเชิ งประสิ ทธิภ าพและประสิทธิ ผลของงาน ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562
กรมอุ ทยานแห งชาติ สัตวปา และพัน ธุพืช จะดําเนิน การบริห ารความเสี่ย งตามหลักการ
Enterprise Risk Management Integrated Framework The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission หรือ COSO โดยยอเรียกรวมวา COSO - ERM ซึ่ง COSO เปนองคกรที่เกิด
จากการรวมตัว ของหนว ยงานสํ าคั ญด า นการบัญ ชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐ อเมริกา ที่ถือเปน
ประเทศตนแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่วโลกใชอยูในปจจุบันประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) สภาพแวดล อ มภายในองค ก ร (Internal Environment) สภาพแวดล อ มขององค ก รเป น
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการกํ าหนดกรอบการบริห ารความเสี่ยง ประกอบดว ยปจ จัย หลายประการ เชน
วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ
ระเบียบ เปนตน สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร
2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เปนการพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการ
บริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ และความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายในการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม
3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) กฎหมาย ระบบบัญชี เปนตน ทั้งนี้เพื่อทําความ
เขาใจตอเหตุการณและสถานการณน้ัน เพื่อใหผูบริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการ
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
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4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ ย งที่ มี อ ยู โดยการประเมิ น จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดทั้งจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยงภายในองคกร
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากที่สามารถบงชี้ความ
เสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญ ของความเสี่ยงแลว โดยจะนําความเสี่ยงไปดําเนินการตอบสนองดวย
วิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
6) กิ จ กรรมการควบคุ ม (Control Activities) เป น การกํ า หนดกิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ ต า ง ๆ
ที่กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การ
กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการ
สรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
7) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication) กํ า หนดให มี ร ะบบ
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ เพราะเป นพื้นฐานสําคัญที่จ ะนําไปพิ จารณาดํ าเนินการ
บริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องคกรกําหนด
8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) มีการติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินการวามี
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ตามแบบฟอรมการติดตามรายงาน
ผลกระบวนการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งตามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั งองค การ (Enterprise Risk
Management : ERM)
2.6 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการตอเนื่องโดยเริ่มตนดวยการกําหนด
นโยบายหรือวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากฝายบริหาร และดําเนินกระบวนการดวยกลไก
การบริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นในองคการ รวมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคได และนําไปสูการปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป ทั้งนี้ ขั้นตอนดําเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององคการ สามารถ
แบงออกเปน ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
การกําหนดวัตถุประสงค
(Establish the Context)

การรายงานและติดตามผล
(Monitoring and
Reporting)

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Responses)

การระบุความเสี่ยง
(Risk Identification)

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
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๑. การกําหนดวัตถุประสงค (Establish the Context)
เปนการกําหนดวัตถุประสงคขององคการโดยรวม รวมถึงกระบวนการหลักตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงาน ไดแก
(๑) วั ต ถุ ป ระสงค ด า นกลยุ ท ธ (Strategic Objectives) เป น วั ต ถุ ป ระสงค ร ะดั บ สู ง ซึ่ ง
เชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจขององคการ โดยองคการกําหนดวัตถุประสงคดานกลยุทธ เพื่อแสวงหาทางเลือก
หรือวิธีการ ในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
(๒) วั ต ถุ ประสงค ด า นการปฏิบัติการ (Operational Objectives) เปน วัตถุ ป ระสงคใ น
ระดับของการปฏิบัติงาน ที่มุงเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) วัต ถุประสงคด านการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวั ตถุป ระสงค ที่มุงเน น
การจัดทํารายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไมใชทางการเงิน (Non-financial
reporting) ซึ่งนําเสนอตอผูใชทั้งภายในและภายนอกใหมีความนาเชื่อถือ โดยมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณและ
ทันเวลา เพื่อสามารถนําไปใชในการตัดสินใจตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
(๔) วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เปนวัตถุประสงค
ที่มุงเนนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เปนการบงชี้เหตุการณที่มีความเสี่ยง จากการคนหาความเสี่ยง และสาเหตุหรือปจจัยของ
ความเสี่ยง ดวยการพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอเปาหมายผลลัพธของ
องคกรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง จากสาเหตุของความเสี่ยงที่แทจริง เพื่อนํามาวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงไดอยางถูกตอง โดยมีแหลงที่มาของปจจัยตาง ๆ ไดแก
• ปจจัยภายในองคกร เชน วัตถุประสงคขององคกร กระบวนการทํางาน การดําเนินนโยบาย
และกลยุทธ วัฒนธรรมขององคกร สภาพการเงิน โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน ประสบการณ
ทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของภายในองคกร เปนตน
• ปจจัยภายนอกองคกร เชน นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ
สภาวะการแขงขัน สภาพสังคม เหตุการณธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองคกร และการเมือง เปนตน
ทั้งนี้ การจัดประเภทความเสี่ยงองคการจะแบงประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ไดแก
(๑) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผน
กลยุทธ ที่องคกรใชอยูในปจจุบันไมสอดคลองและเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมในการดําเนินงาน หรือการ
ตัดสินใจผิดพลาด ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด เชน
• โครงสรางหนวยงานไมครบ หรือไมสอดคลองกับแผนทําใหไมมีผูรับผิดชอบ
• ทัศนคติของผูรับบริการเปลี่ยนแปลง
• กําหนดกลยุทธผิดพลาดไมสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
• กิจกรรมตามแผนกลยุทธไมสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคองคกรได
• กลยุทธขององคกรขาดการพัฒนาใหทันตอสถานการณจนไมสามารถดํ าเนินการให
บรรลุตามวัตถุประสงคได
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(๒) ความเสี่ ยงด านการปฏิ บัติ งาน (Operational Risk : O) คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบงาน กระบวนการทํางาน อุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคนในองคกรที่สงผลกระทบและทําใหองคกรไมบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนด เชน
• บุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะทาง
• การกําหนดบุคลากรดํารงตําแหนงและหนาที่ไมเหมาะสม
(๓) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล หรือความไมแนนอนของ
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับเงิน เชน ไมมีการพยากรณความตองการทางการเงินไดถูกตองและเพียงพอ เปนตน
(๔) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ฝาฝน หรือไมสามารถปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ ยวของกับการดํ าเนิ นงาน
รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น เชน
• การตีความข อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผู ปฏิบัติงานความเขาใจไมตรงกันใน
กฎเกณฑหรือระเบียบ
• เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติ
• ขอจํากัดทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร ซึ่งประกอบดวย ๔ ขั้นตอน ไดแก
๑. การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
3. การวิเคราะหความเสี่ยง
4. การจัดลําดับความเสี่ยง
(๑) การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกําหนด
เกณฑในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกําหนดไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานและลักษณะของผลจากการดําเนินงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หน ว ยงานที่ มีขอ มู ล ตั ว เลข หรื อจํ า นวนมาใชในการวิเคราะห สํ า หรับ หน ว ยงานที่มีขอมูล ในเชิง พรรณนา
ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได ใหกําหนดเกณฑเชิงคุณภาพ
(1.1) ระดั บโอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความนาจะเปน ที่จ ะเกิดเหตุการณ
ที่นํามาพิจารณาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
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คะแนน
1
2
3

โอกาส
(Likelihood : L)
นอย
ปานกลาง
สูง

คําอธิบาย

โอกาศเชิงคุณภาพ
อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดบางเปนบางครั้ง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ

โอกาสเชิงปริมาณ
1 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
3-4 ครั้ง/ป

(1.2) ระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือคาดคะเนวาจะ
เกิดเหตุการณนั้นๆ และเมื่อเกิดแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตางๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) แลวพิจารณาความรุนแรงวาอยูในระดับเทาใด ดังตามรางตอไปนี้
กรณีเปนความรุนแรงที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินได
คะแนน
1
2
3

ผลกระทบ
คำอธิบาย
มีผลกระทบนอย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคอยูบาง (รอยละ)
มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคพอสมควร (รอยละ)
มีผลกระทบสูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคเปนอยางยิ่ง
(มากกวารอยละ 80)

คะแนน
1
2
3

ผลกระทบ
คำอธิบาย
มีผลกระทบนอย มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง
มีผลกระทบปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
มีผลกระทบสูงมาก มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

คะแนน
1
2
3

ผลกระทบ
คำอธิบาย
มีผลกระทบนอย มีผลกระทบเกิดแตนานๆ ครั้ง
มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบเกิดขึ้นบางครั้ง
มีผลกระทบสูงมาก มีผลกระทบในการเกิดเกือบทุกครั้ง

คะแนน
1
2
3

ผลกระทบ
คำอธิบาย
มีผลกระทบนอย มีขาวผานสื่อตางๆ ในเชิงลบ 1 - 2 ครั้ง ตอเดือน
มีผลกระทบปานกลาง มีขาวผานสื่อตางๆ ในเชิงลบ 3 - 5 ครั้ง ตอเดือน
มีผลกระทบสูงมาก มีขาวผานสื่อตางๆ ในเชิงลบ 6 - 10 ครั้ง ตอเดือน
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กรณีเปนความรุนแรงที่สามารถวัดเปนตัวเงินได
คะแนน
ผลกระทบ
คำอธิบาย
1
มีผลกระทบนอย
นอยกวา 5,000,000 บาท
2
มีผลกระทบปานกลาง ระหวาง 5,000,000 – 10,000,000 บาท
3
มีผลกระทบสูงมาก มากกวา 10,000,000 บาท
(1.3) ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง คํานวณไดจาก ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส ×
ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (D = L×I) แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงนอย คะแนน 1 ความเสี่ยง
ปานกลางคะแนน 2 และความเสี่ยงสูงมาก คะแนน 3
ผลกระทบ
โอกาส

นอย
(1 คะแนน)

ปานกลาง
(2 คะแนน)

สูงมาก
(3 คะแนน)

3
3
6
9
(เกิดขึ้นประจํา)
2
2
4
6
(เกิดขึ้นบางบางครั้ง)
1
1
2
3
(เกิดขึ้นยาก)
ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบงตามความสําคัญเปน ๔ ระดับ ดังนี้
คะแนน
9 คะแนน
4 - 6 คะแนน
1 - 3 คะแนน

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูงมาก
(High Risk)
ความเสี่ยงปานกลาง
(Middle Risk)
ความเสี่ยงนอย
(Low Risk)

ความหมาย
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
ระดับที่ยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง
ไปยังระดับทีไ่ มสามารถยอมรับได
ระดับที่ยอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

โดยกําหนดใหคะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะตองนํามาดําเนินการจัดการ คือ ความเสี่ยงที่มี
ระดับ ตั้งแต 4 คะแนน สวนปจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ํากวา 4 คะแนน ถือวามีความเสี่ยงคอนขางนอย
ยังไมควรนํามาดําเนินการจัดการ ซึ่งความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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1) ระดั บ ความเสี่ ย งน อย คะแนนระดับ ความเสี่ย งนอยกวา 4 คะแนน หมายถึง ระดั บ ที่
ยอมรั บ ได โ ดยไม ตองควบคุ มความเสี่ ย ง โดยอาจกําหนดใหมีการควบคุมในชั้น การปฏิบัติงาน โดยเนน ให
เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการของงานโดยเครงครัด
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 4 - 6 คะแนน หมายถึง ระดับที่
ยอมรั บ ได แ ต ต อ งมี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ไปสู ร ะดั บ ที่ ไ ม ส ามารถยอมรั บ ได
ซึ่ ง กํ าหนดให มี ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ โดยอาจเป น ระดั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ของเจ าหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านคอย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
3) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 9 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไมสามารถ
ยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดทันที ตองกําหนดมาตรการเรงดวน หรือจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวม ที่จะตองนํามาดําเนินการจัดการ คือ ระดับ
ความเสี่ยง 4 - 6 คะแนน ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดแตตองมีการควบคุม สําหรับการประเมินความเสี่ยง
ภาพรวม ระดับความเสี่ยง 9 คะแนน เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดจัดการความเสี่ยง
ตองกําหนดมาตรการเรงดวน หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ
(๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
การนําเหตุการณความเสี่ยงแตละเหตุการณที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง
เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน
หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ผูประเมินกิจกรรม/โอกาส ของหนวยงานควรเปนผูมี
ความรู ความชํานาญ และมีประสบการณในเรื่องนั้นๆ สําหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาส
และผลกระทบ ของแตละความเสี่ยงนั้น อาจใชคะแนน เสียงขางมากในที่ประชุมกลุม หรือใหแตละคนเปนผูให
คะแนน แลวนําคะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ย เปนตน
(๓) การวิเคราะหความเสี่ยง
พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละความเสี่ยงแลวใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม/ภารกิจของหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบไดวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูง (High)
(๔) การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่ อ ได ค า ระดั บ ความเสี่ ย งแล ว จะนํ า มาจั ด ลํ า ดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งที่ มี ผ ลต อ
หนวยงาน เพื่ อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตล ะสาเหตุ ของความเสี่ยงที่สําคัญให เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลําดับ
จากระดับสูงมาก ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอไป

18

๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
๔.๑ กลยุทธการจัดการความเสี่ยง
หลั งจากประเมิ นความเสี่ยง และมีการจัดลําดับ ความสําคัญ ของความเสี่ย งแลว จะมีการ
พิจารณากําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง โดยจะเลือกใชกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งหรือหลายกลยุทธรวมกัน
ก็ได เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง 4T ไดแก
Terminate, Transfer, Treat, Take
กลยุทธในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
Avoid
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

Share
การถายโอนความเสี่ยง

Reduce
การลดความเสี่ยง

Accept
การยอมรับความเสี่ยง

การดําเนินการ
กรณีที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงไดอาจใชวิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค การ
หยุดดําเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการไมดําเนินการกิจกรรมนั้นๆ เชน
การลงทุนในโครงการขนาดใหญมีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมิน
ความเสี่ยงกอนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาตามมา
ทั้งดานการเงินและดานอื่นๆ ก็จะไมดําเนินการ เปนตน Take Risk
เปนวิธีการรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง
เชน การทําประกันภัยและการจางบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความ
ชํ า นาญการในเรื่ อ งต า งๆ เหล า นั้ น ดํ า เนิ น การแทน (Outsource) เป น ต น
Transfer Risk
เปนการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับที่กําหนด ซึ่งเปนระดับที่สามารถ
ยอมรับได เชน การจัดซื้ออุปกรณเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานหรือการ
จัดหาอุปกรณเพิ่มเติมจากเดิมการปรับปรุงแกไขกระบวนงาน การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน และการจัดทามาตรฐานความปลอดภัย เปนตน Treat Risk
เปนการยอมรับใหความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นไดภายใตระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได โดยไมมีมาตรการหรือกลยุทธใดๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยูในระดับความเสี่ยงต่ํามาก หรือไมมีวิธีการใดๆ
ในปจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่จะนํามาใชมีตนทุนสูงเมื่อเทียบกับความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นไมคุมคาตอการดําเนินการ Take Risk

๔.๒ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
(๑) แผนบริห ารความเสี่ย งองคการ เป นการรวบรวมขอมูล วิ ธีการ และกิจ กรรมการ
จัดการความเสี่ยงตางๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความมั่นใจ
ตอการบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบในลักษณะเดียวกับ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ มาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงกําหนดระยะเวลาดําเนินการของ
กิจกรรมและผูรับผิดชอบ
(๒) เมื่ อดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเรี ย บร อ ยแล ว ต องมี ก ารสื่ อ สารให
บุคลากรทั้งหมดทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่สอดคลองกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
สนับสนุนรวมดําเนินการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามที่ตองการ
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(๓) เพื่อควบคุ มและลดความเสี่ย งใหอยูในระดับ ที่ย อมรับ ได หนวยงานตองมีการ
ดําเนินงานทั้งดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการควบคุมภายในเปนกระบวนการและ
มาตรการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลที่หนวยงานไดกําหนดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลในดานการดําเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สวนการบริหารความเสี่ยงเปน
กระบวนการที่ไดรับการออกแบบใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอหนวยงาน เพื่อ
สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได
(๔) เมื่อบริหารความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับไดแลว ความเสี่ยงนั้น
จะถูกสงตอไปยังกระบวนการควบคุมภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดดวยกระบวนการ
ควบคุมภายใน ความเสี่ยงนั้นจะถูกสงตอไปสูกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่มีอยู
(Inherent
Risk)

มาตรการ
ควบคุม
(Control)

มาตรการ
ควบคุม
(Control)

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู
(Residual
Risk)

แผนการ
บริหารความ
เสี่ยง
ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับ
ได

เสนระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได

แผนภาพแสดงความสัมพันธของความเสี่ยงที่มีอยู มาตรการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ

๕. การติดตามและการรายงานผล (Monitoring and Reporting)
เมื่อมีการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแลว จะตองมีการติดตาม และการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม โดยเปาหมายในการติดตามผลเพื่อเปนการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการ
จั ด การความเสี่ ย ง รวมทั้ งติ ด ตามผลการจั ด การความเสี่ ย งที่ ได มี การดํ าเนิ น การไปแล ว ว า บรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม นอกจากนั้นตองมีการสอบทานวาวิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดําเนินการตอเนื่อง และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการ
ติดตามดังกลาวมาจัดทํารายงาน
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สวนที่ 3
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เปนการรวบรวมขอมูล วิธีการ และกิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงตางๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความมั่นใจตอการ
บรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริ หารความเสี่ ยงมีองค ประกอบในลักษณะเดียวกับ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ มาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงกําหนดระยะเวลาดําเนินการของ
กิจกรรมและผูรับผิดชอบ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
องคกร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission) โดยพิจารณาทบทวนขอมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของปที่ผานมา ที่เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป ใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงกระบวนการทํางาน การทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การระดมสมอง
การเปรียบเทียบกับองคกรอื่น และการสอบถาม เปนตน โดยกําหนดใหมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยง
เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของปงบประมาณถัดไป
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุท ยานแห งชาติ สั ต วป า และพัน ธุพื ช จะนํ าผลการ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และตั ว ชี้ วัด การประเมิ น สว นราชการตามมาตรการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพการปฏิบัติสว นราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัต วปา และพัน ธุพืช มาพิ จารณาจัด ทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การพิจาณาภารกิจเพื่อคัดเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจที่คัดเลือกมาทําแผน
บริหารความเสี่ยง/
วัตถุประสงค
1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา
วัตถุประสงค
เพื่อลดการลักลอบตัดไมพะยูง
และไมมีคาในพื้นที่ปาอนุรักษ

2. การปลูกฟนฟูปาอนุรักษ
วัตถุประสงค
เพื่อใหปลูกฟนฟูปาอนุรักษ
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
มีการลักลอบตัดไมพะยูง
และไมมีคาในพื้นที่ปา
อนุรักษ
(Operation Risk: O)
การปฏิบัติงาน

การปลูกฟนฟูปาอนุรักษไม
สามารถดําเนินการไดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายเงินประจําป
(Operation Risk: O)
การปฏิบัติงาน

ปจจัยความเสี่ยง
1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
2. อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ/
ชํารุด

1. หนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการปลูกปาได
เนื่องจากพื้นที่ปลูกอยูใน
บริเวณพื้นที่ความมั่นคง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สปฟ. สอช. สอป.
- สบอ.1
- สบอ. 2
- สบอ. 7
- สบอ. 8
- สบอ. 9
- สบอ. 10
- สบอ. 1 สาขา
สระบุรี

- สตน.
- สฟอ.
- สนร.
- สบอ. ที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณกิจกรรม
ปลูกปาประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2563

ภารกิจที่คัดเลือกมาทําแผน
บริหารความเสี่ยง/
วัตถุประสงค
1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา
วัตถุประสงค
เพื่อลดการลักลอบตัดไมพะยูงและ
ไมมีคาในพื้นที่ปาอนุรักษ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
มีการลักลอบตัดไมพะยูง
และไมมีคาในพื้นที่ปา
อนุรักษ
(Operation Risk: O)
การปฏิบัติงาน

ปจจัยเสี่ยง
1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และ
ความถี่ในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ
2. เทคโนโลยีที่ใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และ
ปองกัน ปราบปราม ยังไม
ทันตอสถานการณ

3. ประชาชนบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกและการมี
สวนรวมในการปองกัน
การบุกรุกทําลายปา

สามารถดําเนินการใหบรรลุวตั ถุประสงคได
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ภารกิจที่คัดเลือกมาทําแผน
บริหารความเสี่ยง/
วัตถุประสงค
3. การแกไขปญหาสัตวปาที่
สรางผลกระทบตอราษฎร
นอกพื้นที่ปาอนุรักษ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน แกไขปญหาชาง
ปาออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ
4. การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช สามารถเบิกจายได
ตามเปาหมายทีร่ ัฐบาลกําหนด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
มีชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรบั
ความเดือดรอน
(Operation Risk: O)
การปฏิบัติงาน
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายทีร่ ัฐบาลกําหนด
(Financial Risk : F)
การเงิน

ปจจัยความเสี่ยง
1. ชางปาออกหากินนอก
พื้นที่ปาอนุรักษ
2. แหลงน้ําแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ
3. ความขัดแยงระหวาง
คนกับชางปา
1. กอหนี้ผูกพันไมเปนไป
ตามแผนการปฏิบตั ิงานฯ

ภารกิจที่คัดเลือกมาทําแผน
บริหารความเสี่ยง/
วัตถุประสงค
- สอป.
2. การแกไขปญหาสัตวปาที่
- สอช.
สรางผลกระทบตอราษฎรนอก
- สบอ.1 - 16
พื้นที่ปาอนุรักษ
และสาขาทุกสาขา
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน แกไขปญหาชางปา
ออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ
ทุกหนวยงาน
3. การบริหารงบประมาณ
(สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย) รายจายประจําปของกรมอุทยาน
สบอ.1-16
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และสาขาทุกสาขา
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายที่
รัฐบาลกําหนด
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4. การจัดการไฟปาและ
หมอกควัน
วัตถุประสงค

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
มีชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรบั
ความเดือดรอนและเสีย่ งตอ
การถูกทําราย
(Operation Risk: O)
การปฏิบัติงาน
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายทีร่ ัฐบาลกําหนด
(Financial Risk : F)
การเงิน

มีไฟปาและหมอกควันที่
สงผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพอนามัยของ
เพื่อลดปญหาไฟปาและหมอก ประชาชนและความ
ควันที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เสียหายตอระบบนิเวศ
อนามัยของประชาชนและ
(Operation Risk: O)
ความเสียหายตอระบบนิเวศ

ปจจัยเสี่ยง
1. การจัดการชางปาออก
นอกพื้นที่ปาอนุรักษยังไม
เพียงพอ
2. การจัดการพื้นที่อยูอาศัย
แหลงน้ํา และแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ
1. การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
1. การจัดการและควบคุม
ไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ ไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา
2. การดํารงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิด
ไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ
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การระบุความเสี่ยง Risk Identification
ประเภทความเสี่ยง
ภารกิจที่คัดเลือกมาทํา
แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง

1. การปองกันการบุกรุกทําลายปา มีการลักลอบตัดไมพะยูงและ
ไมมีคาในพื้นที่ปาอนุรักษ
วัตถุประสงค
เพื่อลดการลักลอบตัดไมพะยูงและ
ไมมีคาในพื้นที่ปาอนุรักษ

2. การแกไขปญหาสัตวปาที่สราง
ผลกระทบตอราษฎรนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน แกไขปญหาชางปาออก
นอกพื้นที่ปาอนุรักษ

มีชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนและเสี่ยงตอ
การถูกทําราย

ปจจัยเสี่ยง

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และ
ความถี่ในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ
2. เทคโนโลยีที่ใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และปองกัน
ปราบปราม ยังไมทันตอ
สถานการณ
3. ประชาชนบางสวนยังขาด
จิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การปองกันการบุกรุกทําลายปา
1. การจัดการชางปาออกนอก
พื้นที่ปาอนุรักษยังไมเพียงพอ
2. การจัดการพื้นที่อยูอาศัย
แหลงน้ํา และแหลงอาหารไม
เพียงพอ

กลยุทธ
การปฏิบัติงาน
การเงิน
Strategic Risk Operation Risk Financial Risk
S
O
F





การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
Compliance Risk
C
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ประเภทความเสี่ยง
ภารกิจที่คัดเลือกมาทํา
แผนบริหารความเสี่ยง

3. การบริหารงบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายที่
รัฐบาลกําหนด

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
4. การจัดการไฟปาและหมอกควัน มีไฟปาและหมอกควันที่สงผล 1. การจัดการและควบคุมไฟปา
กระทบโดยตรงตอสุขภาพ
ในพื้นที่ปาอนุรักษ
วัตถุประสงค
ไมครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตอการ
เพื่อลดปญหาไฟปาและหมอกควันที่ อนามัยของประชาชนและ
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ ความเสียหายตอระบบนิเวศ เกิดไฟปา
ประชาชนและความเสียหายตอ
2. การดํารงชีวิตของราษฎร
ระบบนิเวศ
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิดไฟ
ปาในพื้นที่ปาอนุรักษ

กลยุทธ
การปฏิบัติงาน
การเงิน
Strategic Risk Operation Risk Financial Risk
S
O
F

การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด





การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
Compliance Risk
C
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การประเมินผลกระทบความเสี่ยง
1. การปองกันการบุกรุกทําลายปา
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง/
(Likelihood : L)
(Impact : I)
ประเภทความเสี่ยง
1
2
3
1
2
3
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
มีการลักลอบตัดไมพะยูงและไมมีคาในพื้นที่ปา
1
2
อนุรักษ
(538 คดี)
(1,259.969 ม.3)

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)
D=LxI
2
ระดับความเสี่ยงนอย

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

Accept
(ยอมรับความเสี่ยง)
โดยใชวิธี การติดตามระดับ
ความเสีย่ งตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็น/องคประกอบที่พิจารณา
นอย = 1
ปานกลาง = 2
สูงมาก = 3
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา
นอยกวา 610 คดี
ระหวาง 610 - 1,220 คดี
มากกวา 1,220 คดี
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
3
ปริมาตรไมของกลาง (ม. )
ปริมาตรไมของกลาง
ปริมาตรไมของกลาง
ปริมาตรไมของกลาง
3
3
นอยกวา 858.49 (ม. )
ระหวาง 858.49 - 1,716.97 (ม. )
มากกวา 1,716.97 (ม.3)

ที่มา ตารางสรุปรายงานการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา
หมายเหตุ ฐานการคํานวณคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ คิดคํานวณจากขอมูลยอนหลัง ใชคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
ของตารางสรุปรายงานการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไมฯ
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ตารางอธิบายโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

คะแนน
1
2
3

คะแนน
1
2
3

โอกาส
(Likelihood : L)
นอย
ปานกลาง
สูง

ผลกระทบ
(Impact : I)
นอย
ปานกลาง
สูง

คำอธิบาย
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา นอยกวา 610 คดี
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา ระหวาง 610 - 1,220 คดี
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา มากกวา 1,220 คดี

คำอธิบาย
ปริมาตรไมของกลาง นอยกวา 858.49 (ม.3)
ปริมาตรไมของกลาง ระหวาง 858.49 - 1,716.97 (ม.3)
ปริมาตรไมของกลาง มากกวา 1,716.97 (ม.3)
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2. การแกไขปญหาสัตวปา ที่สรางผลกระทบตอราษฎรนอกพื้นที่ปาอนุรักษ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง/
(Likelihood : L)
(Impact : I)
ประเภทความเสี่ยง
1
2
3
1
2
3
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
มีชางปาออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ ทําใหราษฎรไดรับ
3
1
ความเดือดรอนและเสี่ยงตอการถูกทําราย

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)
D=LxI
3
ความเสี่ยงนอย
(Low Risk)

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
Accept
(ยอมรับความเสี่ยง)
โดยใชวิธีการติดตามระดับ
ความเสีย่ งตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็น/องคประกอบที่พิจารณา
ชางปาออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ
1. จํานวนครั้งที่สรางความเสียหายตอ
พื้นที่เกษตรกรรมและทรัพยสินของ
ประชาชน
2. ประชาชน เจาหนาที่ ไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต จานวน (ราย)

นอย = 1
ปานกลาง = 2
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)
จํานวนครั้งที่ชางปาออกนอกพื้นที่ปา
จํานวนครั้งที่ชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ ต่ํากวา 2,000 ครั้ง
อนุรักษ ระหวาง 2,001 – 4,005 ครั้ง
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
นอยกวา 400 ครั้ง
จํานวน 401 – 572 ครั้ง
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต นอยกวา 8 ราย

ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 8 - 10 ราย

สูงมาก = 3
จํานวนครั้งที่ชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ มากกวา 4,006 ครัง้
พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
มากกวา 572 ครั้ง
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต มากกวา 11 ราย
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ตารางอธิบายโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

คะแนน

ผลกระทบ
(Impact : I)

1

นอย

2

ปานกลาง

3

สูง

คะแนน

โอกาส
(Likelihood : L)

1
2
3

นอย
ปานกลาง
สูง

คำอธิบาย
จํานวนครั้งที่ชา งปาออกนอกพื้นที่ปา อนุรักษ ต่ํากวา 2,000 ครั้ง
จํานวนครั้งที่ชา งปาออกนอกพื้นที่ปา อนุรักษ ระหวาง 2,001 – 4,005 ครั้ง
จํานวนครั้งที่ชา งปาออกนอกพื้นที่ปา อนุรักษ มากกวา 4,006 ครั้ง

คำอธิบาย
จํานวนครั้งที่สรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม
และทรัพยสนิ ของประชาชน นอยกวา 400 ครั้ง
จํานวนครั้งที่สรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม
และทรัพยสนิ ของประชาชน 401 - 572 ครั้ง
จํานวนครั้งที่สรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม
และทรัพยสนิ ของประชาชน มากกวา 572 ครั้ง

คะแนน

ผลกระทบ
(Impact : I)

1

นอย

2

ปานกลาง

3

สูง

คำอธิบาย
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
นอยกวาจํานวน 8 ราย
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
จํานวน 8 - 10 ราย
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
จํานวน มากกวา 11 ราย
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3. การบริหารงบประมาณรายจายประจําปของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง : (Financial Risk : F) การเงิน
ความเสี่ยง
การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมเปนไป
ตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด

โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
(Likelihood : L)
(Impact : I)
1
2
3
1
2
3
3

1

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)
D=LxI

Accept
(ยอมรับความเสี่ยง)
โดยใชวิธีการติดตามระดับ
ความเสีย่ งตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

3
ความเสี่ยงนอย
(Low Risk

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็น/องคประกอบที่พิจารณา
การบริหารงบประมาณรายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมเปนไป
ตามเปาหมาย (รายไตรมาส)
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่
รัฐบาลกําหนด

นอย = 1
ปานกลาง = 2
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)
เกิดขึ้น 1 ไตรมาส/ป
เกิดขึ้น 2-3 ไตรมาส/ป

สูงมาก = 3
เกิดขึ้น 4 ไตรมาส/ป

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
ผลการเบิกจายภาพรวม
ผลการเบิกจายภาพรวม
รอยละ 95 - 100
รอยละ 91 - 94

ผลการเบิกจายภาพรวม
ต่ํากวา รอยละ 90

หมายเหตุ 1. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม รอยละ 100
2. ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ 95.83
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ตารางอธิบายโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

คะแนน
1
2
3

คะแนน
1
2
3

โอกาส
(Likelihood : L)
นอย
ปานกลาง
สูง

ผลกระทบ
(Impact : I)
นอย
ปานกลาง
สูง

คำอธิบาย
เกิดขึ้น 1 ไตรมาส/ป
เกิดขึ้น 2-3 ไตรมาส/ป
เกิดขึ้น 4 ไตรมาส/ปี

คำอธิบาย
ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 95 - 100
ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 91 - 94
ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 90
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4. การจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspot)
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง/
(Likelihood : L)
(Impact : I)
(Degree of Risk)
ประเภทความเสี่ยง
1
2
3
1
2
3
D=LxI
ประเภทความเสี่ยง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
มีไฟปาและหมอกควันที่สงผลกระทบโดยตรงตอ
9
3
3
(85,714 จุด)
(174,813 ไร) (ระดับความเสีย่ งสูง)
สุขภาพอนามัยของประชาชนและความเสียหายตอ
ระบบนิเวศ

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ลดความเสีย่ ง
Reduce
(มีแผนบริหารความเสีย่ ง)

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็น/องคประกอบที่พิจารณา
การตรวจพบจุดความรอน หรือ
Hotspots (จุด)
พื้นที่ถูกไฟไหม (ไร)

นอย = 1
ปานกลาง = 2
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots
ไมเกิน 60,000 จุด
ระหวาง 60,001 - 85,713 จุด
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
พื้นที่ถูกไฟไหม ไมเกิน 122,369.10 ไร
พื้นที่ถูกไฟไหม มากกวา 122,369.10
แตนอยกวา 174,813 ไร

สูงมาก = 3
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots
เทากับหรือมากกวา 85,714 จุด
พื้นที่ถูกไฟไหม เทากับหรือมากกวา
174,813 ไร

ที่มา ตารางการตรวจพบ Hotspots และพื้นที่ถูกไฟไหมจากการรายงานผลปฏิบัติงานดับไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุ ฐานการคํานวณคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ คิดคํานวณจากขอมูลการตรวจพบ Hotspots และพื้นที่ถูกไฟไหมจากการรายงานผลปฏิบัติงานดับไฟปาในพื้นที่
ปาอนุรักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตารางอธิบายโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

คะแนน

โอกาส
(Likelihood : L)

1

นอย

2

ปานกลาง

3

สูง

คะแนน
1
2
3

ผลกระทบ
(Impact : I)
นอย
ปานกลาง
สูง

คำอธิบาย
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots
ไมเกิน 60,000 จุด
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots
ระหวาง 60,001 - 85,713 จุด
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots
เทากับหรือมากกวา 85,714 จุด

คำอธิบาย
พื้นที่ถูกไฟไหม ไมเกิน 122,369.10 ไร
พื้นที่ถูกไฟไหม มากกวา 122,369.10 แตนอยกวา 174,813 ไร
พื้นที่ถูกไฟไหม เทากับหรือมากกวา 174,813 ไร
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจ/
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(Degree of
Risk)

1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา
ความเสี่ยง
มีการลักลอบตัดไมพะยูงและไม
มีคาในพื้นที่ปาอนุรักษ

1. การลาดตระเวนยังไมครอบคลุม
พื้นที่เสี่ยง และความถี่ในการ
ลาดตระเวนไมเพียงพอ
2. เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติการ
เฝาระวัง และปองกัน ปราบปราม
ยังไมทันตอสถานการณ
3. ประชาชนบางสวนยังขาด
จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการ
ปองกันการบุกรุกทําลายปา

2

2. การแกไขปญหาสัตวปาที่
สรางผลกระทบตอราษฎรนอก
พื้นที่ปาอนุรักษ
ความเสี่ยง
มีชางปาออกนอกพื้นที่ปา

1. การจัดการชางปาออกนอกพื้นที่
ปาอนุรักษยังไมเพียงพอ
2. การจัดการพื้นที่อยูอาศัย
แหลงน้ํา และแหลงอาหารไม
เพียงพอ

3

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
Accept
(ยอมรับความเสี่ยง)
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับความ
เสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

๑. ดําเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ (SMART PATROL)ใหครอบคลุม
พื้นที่และเพิ่มความถี่ใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง
๒. สนธิกําลังและประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัด
ไมพะยูงและไมมีคาในพื้นที่ที่มีความสําคัญ
และมีจุดเสี่ยง
3. ปลูกจิตสํานึก และสรางเครือขายทุก
รูปแบบเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การปองกันรักษาและสรางเครือขายดานการ
อนุรักษ
4. ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังการ
ปราบปรามการกระทําผิด
Accept
1. จัดตั้งชุดผลักดันชางในเขตรักษาพันธุสัตวปา
(ยอมรับความเสี่ยง) เขตหามลาสัตวปา และอุทยานแหงชาติ
โดยใชวิธีการ
2. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ติดตามระดับความ ปฏิบัติงานปองกันชางปาออกนอกพื้นที่ปา
เสี่ยงตลอด
อนุรักษ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก
- สํานักปองกัน
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา
หนวยงานสนับสนุน
- สํานักอุทยาน
แหงชาติ
-สํานักอนุรักษสัตวปา
- สบอ.1-16 และ
สาขาทุกสาขา

หนวยงานหลัก
- สํานักอนุรักษสัตวปา
หนวยงานสนับสนุน
- สํานักอุทยาน
แหงชาติ
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ภารกิจ/
ความเสี่ยง
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนและเสี่ยงตอ
การถูกทําราย
3. การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช
ความเสี่ยง
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด
4. การจัดการไฟปาและหมอก
ควัน
ความเสี่ยง
มีไฟปาและหมอกควันที่สงผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและ
ความเสียหายตอระบบนิเวศ

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(Degree of
Risk)

1. และการเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
และไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

3

1. การจัดการและควบคุมไฟปาใน
พื้นที่ปาอนุรักษ ไมครอบคลุมพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดไฟปา
2. การดํารงชีวิตของราษฎรแบบ
ดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิดไฟปาในพื้นที่
ปาอนุรักษ

9

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
Accept
(ยอมรับความเสี่ยง)
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับความ
เสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
3. ปลูกพืชอาหาร จัดทําโปงเทียม
สรางแหลงน้ํา สําหรับสัตวปา

1. ดําเนินการตามมาตรการการคลังดานการ
ใชจายภาครัฐ
2. ดําเนินการตามมาตราการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการดําเนินการ
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
Reduce
1. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง
(การลดความเสี่ยง) 2. กิจกรรมการปองกันไฟปา
3. กิจกรรมการดับไฟปา
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธและการให
ความรู
5. กิจกรรมการมีสวนรวม

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
- สบอ. 1 – 16
และสาขาทุกสาขา
หนวยงานหลัก
- สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ
หนวยงานสนับสนุน
- ทุกหนวยงาน

หนวยงานหลัก
- สํานักปองกัน
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา
หนวยงานสนับสนุน
- สบอ.1-16 และ
สาขาทุกสาขา
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สวนที่ 4
การรายงานและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
4.1 การติดตามและรายงานผล
เมื่อกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และไดแจง
เวียนใหหนวยงานดําเนินการตามแผนเรียบรอยแลว ตองมีการรายงานและติดตามผล เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
ไดดําเนินงานอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการแลว
วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานวาวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ
การจัด ทํ า รายงานผล ใหสํ า นัก /กอง/กลุ ม /ศูน ย/ สํา นัก บริห ารพื ้น ที ่อ นุร ัก ษที่ 1 - 16
และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาทุกสาขา รับผิดชอบในการดําเนินการตามวิธีการมาตรการ/จัดการความเสี่ยง
ที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สงใหสํานักสวนกลางที่
รับผิดชอบหลักประเด็นความเสี่ยง เพื่อประมวลผลรายงาน และสงรายงานตามขั้นตอนภายในกําหนดเวลา
ตอไป

ขั้นตอน

การสงรายงาน

1

6
5

ทุกหน่วยงาน

ทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง

หน่วยงานย่อยจัดส่งรายงาน
ส่งถึงสํานักส่วนกลาง ตามแบบฟอร์ม 2.1

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกรม
เพื่อสรุ ปร่างรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกรม
(เดือนพฤศจิกายน 2564)

รายงาน ออส. ทราบ

(ภายในวันที่ 5 ต.ค.64)

2

4

สํานักส่วนกลาง

สํานักส่วนกลาง รวบรวมประมวลรายงานติดตามผล
และจัดทําการประเมินผลกระทบคงเหลือ
ตามแบบฟอร์ม 2.2 ส่งให้ สผส. (ภายในวันที่ 15 ต.ค.64)

3

ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงกรม
เพื่อสรุ ปร่างรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรม
เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกรม
(เดือนพฤศจิกายน 2564)

สผส. สรุ ปรวบรวมข้อมูลรายงาน เพื่อเสนอให้คณะทํางานฯ พิจารณาร่างรายงานผล เสนอคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงกรมฯ

E-mail : tidtam303@gmail.com

Fax 0 2579 9571 Tel 0 2561 0777 ตอ 1223, 1224
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หนวยงานสนับสนุน
สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย
สบอ.1-16 และสาขาทุกสาขา
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แบบฟอรมที่ 2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธในการ
บริหารจัดการความ
ปจจัยเสี่ยง
เสี่ยง
1. การปองกันการบุกรุก
1. การลาดตระเวนยังไม
Accept
ทําลายปา
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และ
(ยอมรับความเสี่ยง)
มีการลักลอบตัดไมพะยูงและไม ความถี่ในการลาดตระเวนไม โดยใชวิธีการติดตาม
มีคาในพื้นที่ปาอนุรักษ
เพียงพอ
ระดับความเสี่ยง
2. เทคโนโลยีที่ใชในการ
ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติการเฝาระวัง และ
การปฏิบัติงาน
ปองกัน ปราบปราม ยังไม
ทันตอสถานการณ
3. ประชาชนบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกและการมีสวน
รวมในการปองกันการบุกรุก
ทําลายปา
ภารกิจ/
ความเสี่ยง

2. การแกไขปญหาสัตวปาที่
สรางผลกระทบตอราษฎรนอก
พื้นที่ปาอนุรักษ
มีชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรบั
ความเดือดรอนและเสีย่ งตอการ
ถูกทําราย
(Operation Risk: O)

Accept
1. การจัดการชางปาออก
(ยอมรับความเสี่ยง)
นอกพื้นที่ปาอนุรักษยังไม
โดยใชวิธีการติดตาม
เพียงพอ
2. การจัดการพื้นที่อยูอาศัย ระดับความเสี่ยง
แหลงน้ํา และแหลงอาหาร ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
ไมเพียงพอ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

๑. ดําเนินการตามแผนการตรวจ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART
PATROL) ใหครอบคลุมพื้นที่และเพิ่ม
ความถี่ใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
๒. สนธิกําลังและประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของออกตรวจปราบปรามการ
ลักลอบตัดไมพะยูงและไมมีคาในพื้นที่ที่มี
ความสําคัญและมีจดุ เสีย่ ง
3. ปลูกจิตสํานึก และสรางเครือขายทุก
รูปแบบเพื่อใหประชาชนเขามามีสว นรวม
ในการปองกันรักษาและสรางเครือขาย
ดานการอนุรักษ
4. ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังการ
ปราบปรามการกระทําผิด

- สอช.
- สอป.
- สบอ.1 - 16
และสาขาทุก
สาขา

1. จัดตั้งชุดผลักดันชางในเขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา และอุทยาน
แหงชาติ
2. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ปฏิบัติงานปองกันชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ
3. ปลูกพืชอาหาร จัดทําโปงเทียม สราง
แหลงน้ํา สําหรับสัตวปา

- สอช.
- สบอ.1 - 16
และสาขาทุก
สาขา

37
กลยุทธในการ
บริหารจัดการความ
ปจจัยเสี่ยง
เสี่ยง
Accept
1. และการเบิกจาย
3. การบริหารงบประมาณ
(ยอมรับความเสี่ยง)
งบประมาณรายจายลงทุน
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โดยใชวิธีการติดตาม
ระดับความเสี่ยง
2564 ไมเปนไปตาม
พันธุพืช
แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด ตลอดระยะเวลาการ
การเบิกจายงบประมาณ
ปฏิบัติงาน)
จาง ประจําปงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ พ.ศ. 2564 และไมเปนไป
พันธุพืช ไมเปนไปตามเปาหมาย ตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ
ที่รัฐบาลกําหนด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
ภารกิจ/
ความเสี่ยง

4. การจัดการไฟปาและหมอก
ควัน
มีไฟปาและหมอกควันทีส่ งผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและความ
เสียหายตอระบบนิเวศ

1. การจัดการและควบคุม
ไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ ไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา
2. การดํารงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิด
ไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
1. ดําเนินการตามมาตรการการคลังดาน
การใชจายภาครัฐ
2. ดําเนินการตามมาตราการเรงรัดการใช
จายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตกิ าร
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ดําเนินการเรงรัด ติดตามการใชจาย
งบประมาณ

Reduce
1. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง
(การลดความเสี่ยง) 2. กิจกรรมการปองกันไฟปา
3. กิจกรรมการดับไฟปา
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธและการให
ความรู
5. กิจกรรมการมีสวนรวม

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
- ทุกหนวยงาน

- สบอ.1-16
และสาขาทุก
สาขา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนกลาง
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แบบฟอรมที่ 2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจ/
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)

กอน

1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา
มีการลักลอบตัดไมพะยูง
และไมมีคาในพื้นที่ปา
อนุรักษ

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และ
ความถี่ในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ
2. เทคโนโลยีที่ใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และ
ปองกัน ปราบปราม ยังไม
ทันตอสถานการณ
3. ประชาชนบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกและการมีสวน
รวมในการปองกันการบุกรุก
ทําลายปา

2

2. การแกไขปญหาสัตว
ปาที่สรางผลกระทบตอ
ราษฎรนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ
มีชางปาออกนอกพื้นที่ปา
อนุรักษ ทําใหราษฎร
ไดรับความเดือดรอนและ
เสี่ยงตอการถูกทําราย
(Operation Risk: O)

1. การจัดการชางปาออก
นอกพื้นที่ปาอนุรักษยังไม
เพียงพอ
2. การจัดการพื้นที่อยูอาศัย
แหลงน้ํา และแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ

3

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
หลัง
ความเสี่ยง
Accept
(ยอมรับความเสี่ยง)
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับ
ความเสีย่ ง
ตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

Accept
(ยอมรับความ
เสี่ยง)
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับ
ความเสีย่ งตลอด
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
หลัก

๑. ดําเนินการตามแผนการตรวจ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART
PATROL)ใหครอบคลุมพื้นที่และ
เพิ่มความถี่ใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสีย่ ง
๒. สนธิกําลังและประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของออกตรวจปราบปรามการ
ลักลอบตัดไมพะยูงและไมมีคาใน
พื้นที่ที่มีความสําคัญและมีจุดเสีย่ ง
3. ปลูกจิตสํานึก และสรางเครือขาย
ทุกรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันรักษาและ
สรางเครือขายดานการอนุรักษ
4. ดําเนินการตามมาตรการเฝา
ระวังการปราบปรามการกระทําผิด

สํานักปองกัน
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา

1. จัดตั้งชุดผลักดันชางในเขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และ
อุทยานแหงชาติ
2. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การปฏิบัติงานปองกันชางปาออก
นอกพื้นที่ปาอนุรักษ
3. ปลูกพืชอาหาร จัดทําโปงเทียม
สรางแหลงน้ํา สําหรับสัตวปา

สํานักอนุรักษ
สัตวปา
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ภารกิจ/
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)

กอน

3. การบริหาร
งบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ไมเปนไป
ตามเปาหมายทีร่ ัฐบาล
กําหนด

1. และการเบิกจาย
งบประมาณรายจายลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไมเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และไมเปนไป
ตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช

3

4. การจัดการไฟปาและ
หมอกควัน
มีไฟปาและหมอกควันที่
สงผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและความ
เสียหายตอระบบนิเวศ

1. การจัดการและควบคุม
ไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ ไม
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา
2. การดํารงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิด
ไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ

9

หลัง

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
Accept
(ยอมรับความ
เสี่ยง)
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับ
ความเสีย่ งตลอด
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

Reduce
(การลดความ
เสี่ยง)

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ดําเนินการตามมาตรการการคลัง
ดานการใชจายภาครัฐ
2. ดําเนินการตามมาตราการเรงรัด
การใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. ดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การดําเนินการเรงรัด ติดตามการใช
จายงบประมาณ
1. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง
2. กิจกรรมการปองกันไฟปา
3. กิจกรรมการดับไฟปา
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธและ
การใหความรู
5. กิจกรรมการมีสวนรวม

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
หลัก
สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ

สํานักปองกัน
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา

ภาคผนวก

1
แบบฟอรม 1.1 การระบุความเสี่ยง Risk Identification
ภารกิจที่คัดเลือกมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

กลยุทธ
(Strategic Risk: S)

ประเภทความเสี่ยง
การปฏิบัติงาน
การเงิน
(Operation Risk: O) (Financial Risk : F)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
(Compliance Risk: C)

2
แบบฟอรมที่ 1.2 การประเมินผลกระทบความเสี่ยง (สวนที่ 1)
1. .....................................................................................

ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง : ………………………………………….
ความเสี่ยง
................................................................................

โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
(Likelihood : L)
(Impact : I)
1
2
3
1
2
3

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)
D=LxI

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็น/องคประกอบที่พิจารณา

นอย = 1
ปานกลาง = 2
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)

สูงมาก = 3

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................................................................................................................

3
แบบฟอรมที่ 1.2 การประเมินผลกระทบความเสี่ยง (สวนที่ 2)
ตารางอธิบายโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

คะแนน
1
2
3

คะแนน
1
2
3

โอกาส
(Likelihood : L)
นอย
ปานกลาง
สูง

ผลกระทบ
(Impact : I)
นอย
ปานกลาง
สูง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

4
แบบฟอรมที่ 1.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเสี่ยง/
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk : S)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
(Operational Risk : O)

ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk : F)

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หนวยงานสนับสนุน
สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย
สบอ.1-16 และสาขาทุกสาขา

5

แบบฟอรมที่ 2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจ/
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

กลยุทธในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

6
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนกลาง

แบบฟอรมที่ 2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจ/
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง กลยุทธในการ
(Degree of Risk)

กอน

หลัง

บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
หลัก

