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คํานํา 
  
 การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะปองกันและควบคุม
ปญหาความเสี่ยงดานตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณความไมแนนอน ซ่ึงมีผลกระทบตอความสําคัญ 
ขององคกรโดยรวม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงท่ีดี คือ การท่ีคนในองคกรทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห
ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกรอยูเสมอ อีกท้ังรวมกันวางแผนปองกัน 
และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงท่ีอาจสรางความเสียหาย 
หรือสูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

จึงไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขอ 5 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
ในระดับองคกรท่ีชัดเจน และสามารถนําไปประยุกตการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสํานักได โดยแบง
ความเสี่ยงออกเปน 4 ดานตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission) เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากการดําเนินแผนงาน/
โครงการท่ีสําคัญ ไดแก 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
  2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หวังเปนอยางยิ่งวา ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะใหความสําคัญและนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี ้
ไปประยุกตใชเพ่ือเปนเครื่องมือ และแนวทางในการดําเนินงานใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกรมอุทยานแหงชาติ 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
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสากลมากําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานในประเทศไทย  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะปองกันและควบคุม
ปญหาความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณความไมแนนอน ซ่ึงมีผลกระทบตอความสําคัญของ
องคกรโดยรวม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงท่ีดี คือ การท่ีคนในองคกรทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห
ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกรอยูเสมอ อีกท้ังรวมกันวางแผนปองกันและ
ควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงท่ีอาจสรางความเสียหายหรือ
สูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายท่ีหนวยงานกําหนด  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการวิเคราะห จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการบริหาร
ความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช บรรลุผลสําเร็จตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ขอมูลพ้ืนฐานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 2 1กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟู
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในเขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ โดยการควบคุม ปองกัน พ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เดิมท่ีมีอยู และพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการสงเสริม กระตุน และปลุกจิตสํานึกใหชุมชน
มีความรูสึกหวงแหน และการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงท่ีอยูอาศัย 
ของสัตวปา แหลงอาหาร แหลงนันทนาการ และการทองเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน 

 

 

 

 



2 
 

1.3 หนาท่ีตามกฎหมาย 

 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 ไดแก  
 1) อนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหมีสมดุลตามธรรมชาติ และใหมี
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนท่ีเกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
 2) ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปาไม 
 3) ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การทําลายปา และการกระทําผิดตามกฎหมายวา
ดวยปาไม กฎหมาย วาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ การบริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา  
และความหลากหลายทางชีวภาพ  
 5) กําหนดมาตรการและมาตรฐานเก่ียวกับการอนุรักษ บริหารจัดการและการใชประโยชน
จากทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 6) บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม 
 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

พ้ืนท่ีอนุรักษ หมายถึง พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ท่ีไดประกาศใน
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

1.4 สภาพแวดลอมของสวนราชการ 
(1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 

1) อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
2) วิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการมีสวนรวมบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4) สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

(2) วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และคานิยม 
 

 
 
 
 

 
• เพ่ิมพ้ืนที่ปาอนุรักษใหไดรอยละ ๒๕  

ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในป ๒๕๖๙ 
 

วิสัยทัศน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค 
1. ดานการปองกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมอยางบูรณาการ 

ระงับ ยับยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม การใชประโยชน
ท่ีดินปาไม การครอบครองพ้ืนท่ีปาไมโดยผิดกฎหมาย การทวง
คืนพ้ืนท่ีปาใหกลับมาเปนพ้ืนท่ีของรัฐ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษ
เพ่ือคงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาต ิ

2. ดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ี 
ปาอนุรักษใหมีสภาพสมบูรณ 

อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษาระบบนิเวศปาตนน้าํท่ีเสื่อมโทรม 
ใหกลับคืนสภาพทางธรรมชาต ิโดยการนอมนําแนวพระราชดําริ 
ใชศาสตรการฟนฟูตามหลักธรรมชาติฟนธรรมชาติ และการ
พัฒนารูปแบบการฟนฟูดวยกระบวนการทางวนวัฒนวิธี 
ท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศ และการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและราษฎรในพ้ืนท่ีสูงในการมีสวนรวมในการ
ดูแลระบบนิเวศโดยฐานชุมชน สรางความตระหนักตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

3. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
เฝาระวัง พ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ือลดภัย
คุกคามตอระบบนิเวศปาไม และสัตวปา  

การวางระบบ กลไก กระบวนการ วิธีปฏิบัติในการลดภัย
คุกคามและการเฝาระวัง ปองกัน รักษาระบบนิเวศปาและ
พ้ืนท่ีอนุรักษทุกประเภท รวมท้ังลดความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และระบบนิเวศ
โดยรวม รวมถึงตองใชมาตรการทางสังคมและกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนในการวางแผนการปรับตัว 

4. ดานการพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี 
ปาอนุรักษในการใหบริการดานนิเวศ
อยางสมดุล 
 

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีศักยภาพ 
ในการใหบริการ ดานนิเวศ ท้ังในเชิงปาไม สัตวปา คุณคา  
ความงาม ทางทัศนียภาพ พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีโดดเดน โดยเนน
พัฒนาศักยภาพของแหลงธรรมชาติ โครงสรางพ้ืนฐาน  
สิ่งอํานวยความสะดวก รูปแบบการใชประโยชนการจัดการ
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย การใหบริการท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพเปนท่ียอมรับและประทับใจ รวมท้ังระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมในการเขาใชบริการ และยังหมายรวมถึงการ
จัดทําแผนแมบท (Master Plan) สําหรับการวางแผนพัฒนา
พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพ้ืนท่ีสงวน
ทางธรรมชาติท่ีเก่ียวของ 

5. ดานการศึกษา วิจัย และสราง
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

มุงพัฒนาองคความรู กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบการบรหิาร 
จัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ทรัพยากรปาไม สัตวปา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยใชงานวิจัย พัฒนาและตอยอดสูการเปน
นวัตกรรม ท่ีสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการพ้ืนท่ีปา
อนุรักษใหมีความสมดุลเพ่ือการบริการของระบบนิเวศท่ียั่งยืน 
การเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรและระบบนิเวศ รวมถึงการสราง
ความรวมมือทางวิชาการ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยีใน
การวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค 
6. ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

วางระบบ รากฐาน การดําเนินงานของกลไก เครื่องมือ 
กระบวนการ และสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีมุงประสิทธิผล 
สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนท่ี
ยอมรับของสังคมและประชาชน ตลอดจนลดการทุจริต  
และการสรางธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐท้ังภาวการณ 
นําองคกร กระบวนการทํางาน สมรรถนะบุคลากร การจัดการ
ความรู การสรางเครือขาย การพัฒนาระบบบริหารท่ีมุงผลลัพธ 
การทํางาน รวมท้ังการสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

 
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 มุงม่ันทํางานใหสําเร็จ และทํางานเปนทีม 

สมรรถนะ
หลักของ 
องคการ 

      1) มีความรูความชํานาญในการดําเนินงานดานการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
และสัตวปา รวมท้ังการวิจัย พัฒนา และใหบริการดานวิชาการแกสังคม รวมถึงมีบทบาท 
ในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ควบคูกับการ
สงเสริมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมสัตวปา และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอยางสมดุล โดยการกําหนดโครงสรางการทํางานของหนวยงานท่ีชัดเจนภายใต
กฎหมายท่ีสามารถนํามาบังคับใชไดตามบทบาทภารกิจขององคการ 
      2) มีความรู ความสามารถในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง 
เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจในเชิงการบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ 
      3) มีความรู ความสามารถ เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน 
      4) มีการสรางและพัฒนาเครือขายอาสาสมัครดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน 
      5) มีความรู ความสามารถในการพิสูจนทางวิทยาศาสตร ดานพันธุพืชและพันธุสัตวปา 
สนับสนุนการดําเนินคดีทางกฎหมายและอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยผานกระบวนการทาง
หองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรในระดับมาตรฐานสากล 
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1.5 โครงสรางและการแบงสวนราชการภายในของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * หนวยงานที่จัดต้ังเปนการภายใน  
 

 

อธิบด ี

กลุมพัฒนาระบบบรหิาร กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานักบรหิารงานกลาง 
 

สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
 

สํานักปองกนั ปราบปราม และควบคุมไฟปา 
 

สํานักอนรุกัษสัตวปา 
 

สํานักอทุยานแหงชาต ิ สํานักอนรุกัษและจัดการตนน้ํา 
 

สํานักวิจัยการอนุรกัษปาไมและพนัธุพืช 
 

สํานักฟนฟูและพัฒนาพืน้ที่อนรุักษ 

กองคุมครองพนัธุสัตวปาและพชืปา 
ตามอนุสัญญา 

กองนติิการ 

 

* สํานักสนองงานพระราชดําร ิ

* ศูนยราชการสะดวก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพนัธุพืช 

 

* สํานักงานบริหารโครงการปลูกปา 
   และฟนฟปูาตนน้ําฯ 

 

* กองการตางประเทศ 
 

* ศูนยปฏิบตักิารพิเศษผูพิทกัษอทุยานแหงชาต ิ
และสัตวปา 

 

สํานักบรหิารพืน้ที่อนรุกัษที่ 1 - 16 
 

* สํานักบริหารพืน้ที่อนุรกัษสาขา 5 สาขา 
 
 

* สํานักงานผูตรวจราชการกรม 
 

     * ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการส่ือสาร 
 

* ศูนยควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ 
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1.6 โครงสรางการบริหารจัดการความเส่ียง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ขอ 4 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงตองประกอบดวยฝายบริหาร และบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ ไมควรเปนผูตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ  

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงจัดใหมีผูรับผิดชอบ ดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีคําสั่ง ท่ี 3091/2562 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 องคประกอบ 
 ๑. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รองประธานกรรมการ 
  ท่ีกํากับดูแลสํานักแผนงานและสารสนเทศ 
 ๓. ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก กรรมการ         
 ๔. ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 – 16 กรรมการ 
 5. ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน กรรมการ 
  สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
 6. ผูอํานวยการกองทุกกอง กรรมการ 
 7. ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษสาขาทุกสาขา 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  
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 อํานาจหนาท่ี  
 ๑. จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม 
 2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม 
 3. จัดทํารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม 
 4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม 
 5. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและจําเปน 
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีคําสั่ง 
ท่ี 4230 ลงวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563 แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 องคประกอบ 
 ๑. ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ ประธานคณะทํางาน 
 ๒. ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน          รองประธานคณะทํางาน 
  สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
 ๓. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร          รองประธานคณะทํางาน 
 ๔. ผูอํานวยการสวนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทํางาน 
  ของสํานักทุกสํานักในสวนกลาง 
 5. ผูอํานวยการสวนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทํางาน 
  ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 - 16 
 6. หัวหนาฝายท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทํางาน 
  ของกองทุกกองในสวนกลาง 
 7. ผูอํานวยการสวนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทํางาน 
  ของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษสาขาทุกสาขา  
 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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 อํานาจหนาท่ี  
 ๑. ระบุ วิเคราะหเหตุการณและความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานโดยครอบคลุม
ทุกพันธกิจของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง 
ใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีความพรอมในการพัฒนาอยางยั่งยืน
และมีภูมิคุมกัน เพ่ือเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกได 
 ๒. กําหนดกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 ๓. จัดทํารางแผน/รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สวนที่ 2 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 ความหมายและคําจํากัดความ 
 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดท่ีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งอาจเกิดข้ึนและเปน
อุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร 
 ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือท่ีมาของความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีจะทําให
องคกรไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยปจจัยเสี่ยงท่ีมาจากปจจัยภายใน (เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทํางาน และระบบงานสนับสนุนตาง ๆ) และปจจัยภายนอกองคกร (เชน 
กฎหมายภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบตอองคกร เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ เปนตน) 
 สาเหตุของความเส่ียง (Root Cause) หมายถึง สาเหตุท่ีทําใหเกิดปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
ปจจัยเสี่ยงนั้น ๆ 
 ระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงท่ี
กําหนดข้ึนในภาพรวม ซ่ึงองคกรสามารถยอมรับไดในการมุงไปสูพันธกิจ วิสัยทัศน ขององคกร (เปาหมาย/
วัตถุประสงคท่ีกําหนด) 
 ชวงเบ่ียงเบนของระดับความความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง 
ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงทําใหองคกรม่ันใจวาองคกรไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยู
ภายในเกณฑท่ียอมรับได 
 Residual Risk หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังจากมีการควบคุมหรือบริหารจัดการเพ่ือ
ลดโอกาส ท่ีจะเกิด และ/หรือผลกระทบไประดับหนึ่งแลว ซ่ึงจะตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
ใหลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับ ไดดังแสดงในแนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
 Inherent Risk หมายถึง ความเสี่ยงกอนท่ีจะมีมาตรการควบคุม หรือการบริหารจัดการ 
 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดท่ีเหตุการณหนึ่งจะเกิดข้ึนและสงผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลลัพธหรือผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 
ผลกระทบอาจเกิดข้ึนไดหลากหลายแบบจากเหตุการณเดียว ผลกระทบอาจเปนทางบวกหรือทางลบตอ
วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของขององคกร 
 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย และข้ันตอน/ระเบียบวิธีปฏิบัติ มาตรการ 
ตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน รวมถึง ติดตามผล ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ 
พนักงาน เพ่ือรักษาใหองคกรดําเนินไปในทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคกรใน
เวลาท่ีกําหนด 
 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหาร
จัดการปจจัยเสี่ยงเพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงตองมอง
ปญหาความเสี่ยงแบบองครวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมจะตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูบริหาร
และผูปฏิบัติการในทุกระดับรวมกัน พิจารณาท้ังประเด็นความเสี่ยงท่ียอมรับไดและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ได เพ่ือใหเกิด ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 
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 การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การ
กําหนดนโยบาย โครงสราง และกระบวนการ เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรขององคกร นําไปปฏิบัติ
ในการกําหนดกลยุทธและปฏิบัติงานท่ัวท้ังองคกร กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบใหสามารถบงชี้
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ประเมินผลกระทบตอองคกร และกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการในองคกรจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
1) เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ

เสี่ยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 

2.3 เปาหมายของแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีควบคุมได หรืออยูในระดับต่ํา โดยผานกระบวนการสรางความเขาใจใน
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

3) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยบูรณาการกับการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

5) การบริหารจัดการความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

2.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเส่ียง 
1) สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงทําให

บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญ 
ท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน 

2) เปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา 
รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผน 
กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการดําเนินงาน การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยท่ีผูบริหาร 
มีความเขาใจยุทธศาสตร กลยุทธหรือแนวทางการดําเนินงาน เปาประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยง
อยางชัดเจน 
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2.5 กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง (Framework)  
 การบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management) ของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหความสําคัญตอการดําเนินงานในกระบวนการท่ีบุคลากรท่ัวท้ังองคกร ไดมี
สวนรวม ในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังการระบุ
แนวทาง ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาว ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุ  
ในวัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร ดวยการกําหนดกรอบการบริหาร 
ความเสี่ยงองคกร ใหสามารถสะทอนถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการของแตละองคกร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคองคกร ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562  

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ 
Enterprise Risk Management Integrated Framework The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission หรือ COSO โดยยอเรียกรวมวา COSO - ERM ซ่ึง COSO เปนองคกรท่ีเกิด
จากการรวมตัวของหนวยงานสําคัญดานการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีถือเปน
ประเทศตนแบบของระบบการเงินและการบัญชีท่ีท่ัวโลกใชอยูในปจจุบันประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ 
ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) สภาพแวดลอมขององคกรเปน

องคประกอบท่ีสําคัญ ในการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน 
วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ เปนตน สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร 

2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เปนการพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการ
บริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ และความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือวางเปาหมายในการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 

3) การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification) กฎหมาย ระบบบัญชี เปนตน ท้ังนี้เพ่ือทําความ
เขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการ
จัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 
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4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนการจําแนกและพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ ยง ท่ี มี อยู  โดยการประเ มินจากโอกาสท่ีจะเ กิด  (Likelihood) และผลกระทบ  ( Impact) 
โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดท้ังจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยงภายในองคกร 

5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากท่ีสามารถบงชี้ความ
เสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญ ของความเสี่ยงแลว โดยจะนําความเสี่ยงไปดําเนินการตอบสนองดวย
วิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เปนการกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตาง ๆ 
ท่ีกระทําเพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การ
กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพ่ือเปนการ
สรางความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

7) สารสนเทศและการ ส่ือสาร  ( Information and Communication) กําหนดให มีระบบ 
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) มีการติดตามผล เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินการวามี
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ตามแบบฟอรมการติดตามรายงาน
ผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดังองคการ (Enterprise Risk 
Management : ERM) 

2.6 กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการตอเนื่องโดยเริ่มตนดวยการกําหนด
นโยบายหรือวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจนจากฝายบริหาร และดําเนินกระบวนการดวยกลไก
การบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึนในองคการ รวมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคได และนําไปสูการปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป ท้ังนี้ ข้ันตอนดําเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององคการ สามารถ
แบงออกเปน ๕ ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกําหนดวัตถุประสงค 
(Establish the Context) 

การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Responses) 

การรายงานและติดตามผล 
(Monitoring and 

Reporting) 
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๑. การกําหนดวัตถุประสงค (Establish the Context) 

 เปนการกําหนดวัตถุประสงคขององคการโดยรวม รวมถึงกระบวนการหลักตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงาน ไดแก  
 (๑) วัตถุประสงคดานกลยุทธ (Strategic Objectives) เปนวัตถุประสงคระดับสูงซ่ึง
เชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจขององคการ โดยองคการกําหนดวัตถุประสงคดานกลยุทธ เพ่ือแสวงหาทางเลือก
หรือวิธีการ ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  
 (๒) วัตถุประสงคดานการปฏิบัติการ (Operational Objectives) เปนวัตถุประสงคใน
ระดับของการปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (๓) วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงคท่ีมุงเนน
การจัดทํารายงานท้ังรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานท่ีไมใชทางการเงิน (Non-financial 
reporting) ซ่ึงนําเสนอตอผูใชท้ังภายในและภายนอกใหมีความนาเชื่อถือ โดยมีขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณและ
ทันเวลา เพ่ือสามารถนําไปใชในการตัดสินใจตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
 (๔) วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เปนวัตถุประสงค
ท่ีมุงเนนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 เปนการบงชี้เหตุการณท่ีมีความเสี่ยง จากการคนหาความเสี่ยง และสาเหตุหรือปจจัยของ 
ความเสี่ยง ดวยการพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอเปาหมายผลลัพธของ
องคกรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง จากสาเหตุของความเสี่ยงท่ีแทจริง เพ่ือนํามาวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงไดอยางถูกตอง โดยมีแหลงท่ีมาของปจจัยตาง ๆ ไดแก  
 • ปจจัยภายในองคกร เชน วัตถุประสงคขององคกร กระบวนการทํางาน การดําเนินนโยบาย 
และกลยุทธ วัฒนธรรมขององคกร สภาพการเงิน โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน ประสบการณ
ทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร และกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของภายในองคกร เปนตน 
 • ปจจัยภายนอกองคกร เชน นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สภาวะการแขงขัน สภาพสังคม เหตุการณธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองคกร และการเมือง เปนตน 
 ท้ังนี้ การจัดประเภทความเสี่ยงองคการจะแบงประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ไดแก  
 (๑) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผน
กลยุทธ ท่ีองคกรใชอยูในปจจุบันไมสอดคลองและเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมในการดําเนินงาน หรือการ
ตัดสินใจผิดพลาด ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด เชน  
 • โครงสรางหนวยงานไมครบ หรือไมสอดคลองกับแผนทําใหไมมีผูรับผิดชอบ 
 • ทัศนคติของผูรับบริการเปลี่ยนแปลง 
 • กําหนดกลยุทธผิดพลาดไมสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร 
 • กิจกรรมตามแผนกลยุทธไมสามารถนําไปสูการบรรลวุัตถุประสงคองคกรได 
 • กลยุทธขององคกรขาดการพัฒนาใหทันตอสถานการณจนไมสามารถดําเนินการให 

บรรลุตามวัตถุประสงคได 
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 (๒) ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ข้ันตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบงาน กระบวนการทํางาน อุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังคนในองคกรท่ีสงผลกระทบและทําใหองคกรไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
กําหนด เชน  
 • บุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะทาง  
 • การกําหนดบุคลากรดํารงตําแหนงและหนาท่ีไมเหมาะสม  
 (๓) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล หรือความไมแนนอนของ
ผลลัพธท่ีเก่ียวของกับเงิน เชน ไมมีการพยากรณความตองการทางการเงินไดถูกตองและเพียงพอ เปนตน  
 (๔) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ หรือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ  
ฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
รวมท้ังไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน เชน  
 • การตีความขอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผูปฏิบัติงานความเขาใจไมตรงกันใน

กฎเกณฑหรือระเบียบ  
 • เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติ  
 • ขอจํากัดทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

 การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร ซ่ึงประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ไดแก 
 ๑. การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
 2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 3. การวิเคราะหความเสี่ยง 
 4. การจัดลําดับความเสี่ยง 

 (๑) การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
 เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกําหนด
เกณฑในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมข้ึน ซ่ึงสามารถกําหนดไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ข้ึนอยูกับ 
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานและลักษณะของผลจากการดําเนินงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หนวยงานท่ีมีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนมาใชในการวิเคราะห สําหรับหนวยงานท่ีมีขอมูลในเชิงพรรณนา 
ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได ใหกําหนดเกณฑเชิงคุณภาพ 
  (1.1) ระดับโอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณ 
ท่ีนํามาพิจารณาเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังนี้ 
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คะแนน 
โอกาส 

(Likelihood : L) 
คําอธิบาย 

โอกาศเชิงคุณภาพ โอกาสเชิงปริมาณ 
1 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง 1 ครั้ง/ป 
2 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางเปนบางครั้ง 2 ครั้ง/ป 
3 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ 3-4 ครั้ง/ป 

  (1.2) ระดับผลกระทบ (Impact : I) ท่ีเกิดจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนหรือคาดคะเนวาจะ
เกิดเหตุการณนั้นๆ และเม่ือเกิดแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตางๆ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) แลวพิจารณาความรุนแรงวาอยูในระดับเทาใด ดังตามรางตอไปนี้ 
  กรณีเปนความรุนแรงท่ีไมสามารถวัดเปนตัวเงินได 

 

คะแนน ผลกระทบ คำอธิบาย 

1 มีผลกระทบนอย 
 

 มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคอยูบาง (รอยละ)
 2 มีผลกระทบปานกลาง 

 
 มีผลกระทบในการปฏบิัติงานหรือวัตถุประสงคพอสมควร (รอยละ)

 3 มีผลกระทบสูงมาก  มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงคเปนอยางยิ่ง 
 (มากกวารอยละ 80) 

  

คะแนน ผลกระทบ คำอธิบาย 

1 มีผลกระทบนอย 
 

 มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 

2 มีผลกระทบปานกลาง 
 

 มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

3 มีผลกระทบสูงมาก  มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

 
คะแนน ผลกระทบ คำอธิบาย 

1 มีผลกระทบนอย 
 

 มีผลกระทบเกิดแตนานๆ ครั้ง 

2 มีผลกระทบปานกลาง  มีผลกระทบเกิดข้ึนบางครั้ง 

3 มีผลกระทบสูงมาก  มีผลกระทบในการเกิดเกือบท ุกครั้ง 

 
คะแนน ผลกระทบ คำอธิบาย 

1 มีผลกระทบนอย  มีขาวผานสื่อตางๆ ในเชิงลบ 1 - 2 ครั้ง ตอเดือน 

2 มีผลกระทบปานกลาง 
 

 มีขาวผานสื่อตางๆ ในเชิงลบ 3 - 5 ครั้ง ตอเดือน 

3 มีผลกระทบสูงมาก  มีขาวผานสื่อตางๆ ในเชิงลบ 6 - 10 ครั้ง ตอเดือน 
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กรณีเปนความรุนแรงท่ีสามารถวัดเปนตัวเงินได 

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) ระดับความเส่ียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง คํานวณไดจาก ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส × 
ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (D = L×I) แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงนอย คะแนน 1 ความเสี่ยง
ปานกลางคะแนน 2 และความเสี่ยงสูงมาก คะแนน 3 

 
 
 
 
 

นอย  
(1 คะแนน) 

ปานกลาง 
(2 คะแนน) 

สูงมาก 
(3 คะแนน) 

 3 
(เกิดข้ึนประจํา) 

3 6 9 

2 
(เกิดข้ึนบางบางครั้ง) 

2 4 6 

1 
(เกิดข้ึนยาก) 

1 2 3 

 ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซ่ึงระดับความเสี่ยงแบงตามความสําคัญเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับความเส่ียง ความหมาย 

9 คะแนน 
ความเสี่ยงสูงมาก

(High Risk) 
ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง  
ใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันที  

4 - 6 คะแนน 
ความเสี่ยงปานกลาง 

(Middle Risk) 
ระดับท่ียอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยง
ไปยังระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 

1 - 3 คะแนน 
ความเสี่ยงนอย 

(Low Risk) 
ระดับท่ียอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 โดยกําหนดใหคะแนนประเมินความเสี่ยงท่ีจะตองนํามาดําเนินการจัดการ คือ ความเสี่ยงท่ีมี
ระดับ ตั้งแต 4 คะแนน สวนปจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํากวา 4 คะแนน ถือวามีความเสี่ยงคอนขางนอย
ยังไมควรนํามาดําเนินการจัดการ ซ่ึงความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

โอกาส 

ผลกระทบ 
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 1) ระดับความเสี่ยงนอย คะแนนระดับความเสี่ยงนอยกวา 4 คะแนน หมายถึง ระดับท่ี 
ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง โดยอาจกําหนดใหมีการควบคุมในชั้นการปฏิบัติงาน โดยเนนให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามกระบวนการของงานโดยเครงครัด 
 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 4 - 6 คะแนน หมายถึง ระดับท่ี
ยอมรับไดแตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยงเพ่ิมสูงข้ึนไปสูระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 
ซ่ึงกําหนดใหมีผูดูแลรับผิดชอบ โดยอาจเปนระดับผูบังคับบัญชาชั้นตนของเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานคอย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด  
 3) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 9 คะแนน หมายถึง ระดับท่ีไมสามารถ
ยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับท่ียอมรับไดทันที ตองกําหนดมาตรการเรงดวน หรือจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการจัดการ คือ ระดับ
ความเสี่ยง 4 - 6  คะแนน ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ียอมรับไดแตตองมีการควบคุม สําหรับการประเมินความเสี่ยง
ภาพรวม ระดับความเสี่ยง 9 คะแนน เปนความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดจัดการความเสี่ยง 
ตองกําหนดมาตรการเรงดวน หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 (๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  
 การนําเหตุการณความเสี่ยงแตละเหตุการณท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง
เพ่ือใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน 
หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว ผูประเมินกิจกรรม/โอกาส ของหนวยงานควรเปนผูมี
ความรู ความชํานาญ และมีประสบการณในเรื่องนั้นๆ สําหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาส 
และผลกระทบ ของแตละความเสี่ยงนั้น อาจใชคะแนน เสียงขางมากในท่ีประชุมกลุม หรือใหแตละคนเปนผูให
คะแนน แลวนําคะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ย เปนตน  
 (๓) การวิเคราะหความเส่ียง  
 พิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละความเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม/ภารกิจของหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางระดับความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบไดวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูง (High)  

 (๔) การจัดลําดับความเส่ียง  
 เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอ
หนวยงาน เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสําคัญใหเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลําดับ
จากระดับสูงมาก ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมาก มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 
ในข้ันตอไป 
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๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) 

 ๔.๑ กลยุทธการจัดการความเส่ียง  
 หลังจากประเมินความเสี่ยง และมีการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงแลว จะมีการ
พิจารณากําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง โดยจะเลือกใชกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งหรือหลายกลยุทธรวมกัน
ก็ได เพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง 4T ไดแก 
Terminate, Transfer, Treat, Take 

 
กลยุทธในการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง 
การดําเนินการ 

Avoid 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

กรณีท่ีไมสามารถยอมรับความเสี่ยงไดอาจใชวิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค การ
หยุดดําเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการไมดําเนินการกิจกรรมนั้นๆ เชน 
การลงทุนในโครงการขนาดใหญมีงบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมิน
ความเสี่ยงกอนเริ่มโครงการ ซ่ึงหากมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาตามมา
ท้ังดานการเงินและดานอ่ืนๆ ก็จะไมดําเนินการ เปนตน Take Risk 

Share 
การถายโอนความเสี่ยง 

เปนวิธีการรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหกับผูอ่ืนในการจัดการความเสี่ยง
เชน การทําประกันภัยและการจางบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถหรือความ
ชํานาญการในเรื่องตางๆ เหลานั้นดําเนินการแทน (Outsource) เปนตน 
Transfer Risk 

Reduce 
การลดความเสี่ยง 

เปนการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีกําหนด ซ่ึงเปนระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได เชน การจัดซ้ืออุปกรณเพ่ือปองกันอันตรายจากการทํางานหรือการ
จัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมจากเดิมการปรับปรุงแกไขกระบวนงาน การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน และการจัดทามาตรฐานความปลอดภัย เปนตน Treat Risk 

Accept 
การยอมรับความเสี่ยง 

เปนการยอมรับใหความเสี่ยงสามารถเกิดข้ึนไดภายใตระดับความเสี่ยงท่ี
สามารถยอมรับได โดยไมมีมาตรการหรือกลยุทธใดๆ ในการควบคุม ซ่ึงอาจ
เนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยูในระดับความเสี่ยงต่ํามาก หรือไมมีวิธีการใดๆ 
ในปจจุบันท่ีจะควบคุม หรือวิธีการท่ีจะนํามาใชมีตนทุนสูงเม่ือเทียบกับความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้นไมคุมคาตอการดําเนินการ Take Risk 

 
 ๔.๒ การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  
 (๑) แผนบริหารความเสี่ยงองคการ เปนการรวบรวมขอมูล วิธีการ และกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงตางๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความม่ันใจ
ตอการบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบในลักษณะเดียวกับ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ มาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงกําหนดระยะเวลาดําเนินการของ
กิจกรรมและผูรับผิดชอบ  
 (๒) เม่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเรียบรอยแลว ตองมีการสื่อสารให
บุคลากรท้ังหมดทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีสอดคลองกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยง รวมท้ัง
สนับสนุนรวมดําเนินการกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตองการ 
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 (๓) เพ่ือควบคุมและลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได หนวยงานตองมีการ
ดําเนินงานท้ังดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการควบคุมภายในเปนกระบวนการและ
มาตรการตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลท่ีหนวยงานไดกําหนดข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลในดานการดําเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สวนการบริหารความเสี่ยงเปน
กระบวนการท่ีไดรับการออกแบบใหสามารถบงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีผลกระทบตอหนวยงาน เพ่ือ
สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีหนวยงานยอมรับได 
 (๔) เม่ือบริหารความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับท่ีหนวยงานยอมรับไดแลว ความเสี่ยงนั้น
จะถูกสงตอไปยังกระบวนการควบคุมภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดดวยกระบวนการ
ควบคุมภายใน ความเสี่ยงนั้นจะถูกสงตอไปสูกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดงความสัมพันธของความเสี่ยงท่ีมีอยู มาตรการควบคุม และความเสี่ยงคงเหลือ 
 

๕. การติดตามและการรายงานผล (Monitoring and Reporting)   

 เม่ือมีการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแลว จะตองมีการติดตาม และการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม โดยเปาหมายในการติดตามผลเพ่ือเปนการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการ
จัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลว วาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม นอกจากนั้นตองมีการสอบทานวาวิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดท่ีมีประสิทธิภาพควรดําเนินการตอเนื่อง และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการ
ติดตามดังกลาวมาจัดทํารายงาน 

 

ความเส่ียง 
ท่ีมีอยู 

(Inherent 
Risk) 

 
มาตรการ
ควบคุม 

(Control) 
 

มาตรการ
ควบคุม 

(Control) 

ความเส่ียงท่ี
เหลืออยู 

(Residual 
Risk) 

แผนการ
บริหารความ

เส่ียง 

ระดับความ
เส่ียงท่ียอมรับ

ได 

เสนระดับความ

เส่ียงที่ยอมรับได 
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สวนที่ 3 
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เปนการรวบรวมขอมูล วิธีการ และกิจกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยงตางๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความม่ันใจตอการ
บรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบในลักษณะเดียวกับ
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
ของปท่ีผานมา ท่ีเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป ใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงกระบวนการทํางาน การทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การระดมสมอง  
การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน และการสอบถาม เปนตน โดยกําหนดใหมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของปงบประมาณถัดไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะนําผลการ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มาพิจารณาจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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การพิจาณาภารกิจเพ่ือคัดเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความเส่ียง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภารกจิท่ีคัดเลือกมาทําแผน 

บริหารความเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง/ 
ประเภทความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ภารกจิท่ีคัดเลือกมาทําแผน
บริหารความเสี่ยง/ 

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง/ 
ประเภทความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 

1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 
วัตถุประสงค 
เพ่ือลดการลักลอบตัดไมพะยูง
และไมมีคาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

มีการลักลอบตดัไมพะยูง
และไมมีคาในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ  
(Operation Risk: O) 
การปฏิบัติงาน 

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยง 
2. อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ/
ชํารุด 

- สปฟ. สอช. สอป. 
- สบอ.1 
- สบอ. 2 
- สบอ. 7 
- สบอ. 8 
- สบอ. 9 
- สบอ. 10  
- สบอ. 1 สาขา
สระบุร ี
 

1. การปองกันการบุกรุก 
ทําลายปา 
วัตถุประสงค 
เพ่ือลดการลักลอบตัดไมพะยูงและ
ไมมีคาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

มีการลักลอบตดัไมพะยูง
และไมมีคาในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ  
(Operation Risk: O) 
การปฏิบัติงาน 

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยง และ
ความถ่ีในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และ
ปองกัน ปราบปราม ยังไม
ทันตอสถานการณ  

3. ประชาชนบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกและการมี
สวนรวมในการปองกัน
การบุกรุกทําลายปา 

2. การปลูกฟนฟูปาอนุรักษ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหปลูกฟนฟูปาอนุรักษ
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

การปลูกฟนฟูปาอนุรักษไม
สามารถดําเนินการไดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายเงินประจําป 
(Operation Risk: O) 
การปฏิบัติงาน 

1. หนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการปลูกปาได 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกอยูใน
บริเวณพ้ืนท่ีความมั่นคง 

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

สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคได 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภารกจิท่ีคัดเลือกมาทําแผน 

บริหารความเสี่ยง/ 
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง/ 
ประเภทความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยง 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ภารกจิท่ีคัดเลือกมาทําแผน
บริหารความเสี่ยง/ 

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง/ 
ประเภทความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 

3. การแกไขปญหาสัตวปาท่ี
สรางผลกระทบตอราษฎร
นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกัน แกไขปญหาชาง
ปาออกนอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรบั
ความเดือดรอน 
(Operation Risk: O) 
การปฏิบัติงาน 

1. ชางปาออกหากินนอก
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
2. แหลงนํ้าแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ 
3. ความขัดแยงระหวาง
คนกับชางปา 

- สอป. 
- สอช. 
- สบอ.1 - 16  
และสาขาทุกสาขา 
 

2. การแกไขปญหาสัตวปาท่ี
สรางผลกระทบตอราษฎรนอก
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกัน แกไขปญหาชางปา
ออกนอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรบั
ความเดือดรอนและเสีย่งตอ
การถูกทําราย 
(Operation Risk: O) 
การปฏิบัติงาน 

1. การจัดการชางปาออก
นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษยังไม
เพียงพอ 
2. การจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัย
แหลงนํ้า และแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ 

4. การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช  
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณ
รายจายประจาํปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช สามารถเบิกจายได
ตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาํปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
(Financial Risk : F) 
การเงิน 

1. กอหน้ีผูกพันไมเปนไป
ตามแผนการปฏิบัติงานฯ 

ทุกหนวยงาน 
(สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย) 
สบอ.1-16  
และสาขาทุกสาขา 

3. การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณ
รายจายประจาํปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายท่ี
รัฐบาลกําหนด 

การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาํปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
(Financial Risk : F) 
การเงิน 

1. การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา 
และพันธุพืช 

 

 

4. การจัดการไฟปาและ 
หมอกควัน 
วัตถุประสงค  

เพ่ือลดปญหาไฟปาและหมอก
ควันท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและ
ความเสียหายตอระบบนิเวศ 

มีไฟปาและหมอกควันท่ี
สงผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและความ
เสียหายตอระบบนิเวศ 
(Operation Risk: O) 

1. การจดัการและควบคมุ
ไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา 
2. การดาํรงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิด
ไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  
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การระบุความเสี่ยง Risk Identification  

 

ภารกิจที่คัดเลือกมาทํา 
แผนบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

กลยุทธ 
Strategic Risk 

S 

การปฏิบัติงาน 
Operation Risk  

O 

การเงิน 
Financial Risk 

 F 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ  

Compliance Risk 
C 

1. การปองกันการบุกรุกทําลายปา 
วัตถุประสงค 
เพ่ือลดการลักลอบตัดไมพะยูงและ
ไมมีคาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

มีการลักลอบตัดไมพะยูงและ
ไมมีคาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  
 

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยง และ
ความถ่ีในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ  
2. เทคโนโลยีท่ีใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และปองกัน 
ปราบปราม ยังไมทันตอ
สถานการณ 
3. ประชาชนบางสวนยังขาด
จิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การปองกันการบุกรุกทําลายปา 
 

    

2. การแกไขปญหาสัตวปาท่ีสราง
ผลกระทบตอราษฎรนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกัน แกไขปญหาชางปาออก
นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนและเสี่ยงตอ
การถูกทําราย 

1. การจัดการชางปาออกนอก
พ้ืนท่ีปาอนุรักษยังไมเพียงพอ 
2. การจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัย
แหลงน้ํา และแหลงอาหารไม
เพียงพอ 
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ภารกิจที่คัดเลือกมาทํา 
แผนบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

กลยุทธ 
Strategic Risk 

S 

การปฏิบัติงาน 
Operation Risk  

O 

การเงิน 
Financial Risk 

 F 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ  

Compliance Risk 
C 

3. การบริหารงบประมาณรายจาย
ประจาํปของกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายท่ี
รัฐบาลกําหนด 

การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
 

1. การเบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

    

4. การจัดการไฟปาและหมอกควัน 
วัตถุประสงค  
เพ่ือลดปญหาไฟปาและหมอกควันท่ี
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและความเสียหายตอ
ระบบนิเวศ 

มีไฟปาและหมอกควันท่ีสงผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและ
ความเสียหายตอระบบนิเวศ 

1. การจัดการและควบคุมไฟปา
ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  
ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา 
2. การดํารงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิดไฟ
ปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
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การประเมินผลกระทบความเสี่ยง  

1. การปองกันการบุกรุกทําลายปา  

 
 

ความเส่ียง/ 
ประเภทความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood : L) 
ผลกระทบ 

(Impact : I) 
ระดับความเส่ียง 

(Degree of Risk) 
1 2 3 1 2 3 D = L x I  

ประเภทความเส่ียง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน 
ความเส่ียง 
มีการลักลอบตัดไมพะยูงและไมมีคาในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ  
 

1 
(538 คดี) 

   
2 

(1,259.969 ม.3) 
 

2 
ระดับความเสี่ยงนอย 

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 

โดยใชวิธี การติดตามระดับ
ความเสีย่งตลอดระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 
ประเด็น/องคประกอบท่ีพิจารณา นอย = 1 ปานกลาง = 2 สูงมาก = 3 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) 
จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา 
 

จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา 
นอยกวา 610 คดี 

จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา 
ระหวาง 610 - 1,220 คด ี

จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา 
มากกวา 1,220 คดี 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)  
ปริมาตรไมของกลาง (ม.3) 
 

ปริมาตรไมของกลาง  
นอยกวา 858.49 (ม.3) 

ปริมาตรไมของกลาง  
ระหวาง 858.49 - 1,716.97 (ม.3) 

ปริมาตรไมของกลาง 
มากกวา 1,716.97 (ม.3) 

 
ท่ีมา ตารางสรุปรายงานการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับปาไม ของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา 
หมายเหตุ ฐานการคํานวณคาระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเสยีหายและความรุนแรงของผลกระทบ คิดคาํนวณจากขอมลูยอนหลัง ใชคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป  
             ของตารางสรุปรายงานการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับปาไมฯ 
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ตารางอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

คะแนน 
โอกาส  

(Likelihood : L) 
คำอธิบาย 

1 นอย จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา นอยกวา 610 คด ี

2 ปานกลาง จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา ระหวาง 610 - 1,220 คดี 

3 สูง จํานวนคดีไมพะยูงและไมมีคา มากกวา 1,220 คด ี

 

 

คะแนน 
ผลกระทบ  

(Impact : I) 
คำอธิบาย 

1 นอย 
 

ปริมาตรไมของกลาง นอยกวา 858.49 (ม.3) 

2 ปานกลาง 
 

ปริมาตรไมของกลาง ระหวาง 858.49 - 1,716.97 (ม.3) 

3 สูง ปริมาตรไมของกลาง มากกวา 1,716.97 (ม.3) 

 

 

 

 

 

 



27 
 
2. การแกไขปญหาสัตวปาที่สรางผลกระทบตอราษฎรนอกพ้ืนที่ปาอนุรักษ  

 
 

ความเส่ียง/ 
ประเภทความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood : L) 
ผลกระทบ 

(Impact : I) 
ระดับความเส่ียง 

(Degree of Risk) 
1 2 3 1 2 3 D = L x I 

ประเภทความเส่ียง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน  
ความเส่ียง 
มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ทําใหราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนและเสี่ยงตอการถูกทําราย   3 1   

3 
ความเสี่ยงนอย 

(Low Risk) 

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 

โดยใชวิธีการตดิตามระดับ
ความเสีย่งตลอดระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็น/องคประกอบท่ีพิจารณา นอย = 1 ปานกลาง = 2 สูงมาก = 3 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) 

ชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ จํานวนครั้งท่ีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ต่ํากวา 2,000 ครั้ง 

จํานวนครั้งท่ีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ระหวาง 2,001 – 4,005 ครั้ง 

จํานวนครั้งท่ีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ มากกวา 4,006 ครัง้ 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)  
1. จํานวนครั้งท่ีสรางความเสียหายตอ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและทรัพยสินของ
ประชาชน 

พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย  
นอยกวา 400 ครั้ง 

พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย 
จํานวน 401 – 572 ครั้ง 

พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
มากกวา 572 ครั้ง 

2. ประชาชน เจาหนาท่ี ไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต จานวน (ราย)  

ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต นอยกวา 8 ราย  ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 8 - 10 ราย  ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต มากกวา 11 ราย  
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ตารางอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

คะแนน 
โอกาส  

(Likelihood : L) 
คำอธิบาย 

1 นอย จํานวนคร้ังที่ชางปาออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ ต่ํากวา 2,000 คร้ัง  

2 ปานกลาง จํานวนคร้ังที่ชางปาออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ ระหวาง 2,001 – 4,005 คร้ัง  

3 สูง จํานวนคร้ังที่ชางปาออกนอกพื้นที่ปาอนุรักษ มากกวา 4,006 คร้ัง  

 

 

คะแนน 
ผลกระทบ  

(Impact : I) 
คำอธิบาย 

 
คะแนน 

ผลกระทบ  
(Impact : I) 

คำอธิบาย 

1 นอย 
จํานวนคร้ังที่สรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม 
และทรัพยสนิของประชาชน นอยกวา 400 คร้ัง  

1 นอย 
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
นอยกวาจํานวน 8 ราย 

2 ปานกลาง 
จํานวนคร้ังที่สรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม 
และทรัพยสนิของประชาชน 401 - 572 คร้ัง  

2 ปานกลาง 
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
จํานวน 8 - 10 ราย 

3 สูง 
จํานวนคร้ังที่สรางความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม 
และทรัพยสนิของประชาชน มากกวา 572 คร้ัง  

3 สูง 
ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
จํานวน มากกวา 11 ราย 
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3. การบริหารงบประมาณรายจายประจําปของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

ความเส่ียง/ 
ประเภทความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood : L) 
ผลกระทบ 

(Impact : I) 
ระดับความเส่ียง 

(Degree of Risk) 
1 2 3 1 2 3 D = L x I  

ประเภทความเส่ียง : (Financial Risk : F) การเงิน 
ความเส่ียง 
การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

  3 1   3 
ความเสี่ยงนอย 

(Low Risk  

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 

โดยใชวิธีการตดิตามระดับ
ความเสีย่งตลอดระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็น/องคประกอบท่ีพิจารณา นอย = 1 ปานกลาง = 2 สูงมาก = 3 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) 

การบริหารงบประมาณรายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมเปนไป
ตามเปาหมาย (รายไตรมาส) 

เกิดข้ึน 1 ไตรมาส/ป เกิดข้ึน 2-3 ไตรมาส/ป เกิดข้ึน 4 ไตรมาส/ป 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)  
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
รัฐบาลกําหนด 

ผลการเบิกจายภาพรวม 
รอยละ 95 - 100 

ผลการเบิกจายภาพรวม 
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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ตารางอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

คะแนน 
โอกาส  

(Likelihood : L) 
คำอธิบาย 

1 นอย เกิดข้ึน 1 ไตรมาส/ป 

2 ปานกลาง เกิดข้ึน 2-3 ไตรมาส/ป 

3 สูง เกิดข้ึน 4 ไตรมาส/ป ี 

 

 

คะแนน 
ผลกระทบ  

(Impact : I) 
คำอธิบาย 

1 นอย ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 95 - 100 

2 ปานกลาง ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 91 - 94 

3 สูง ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 90 

 

 

 

 



31 
 
 

 

4. การจัดการหมอกควันและไฟปา (Hotspot) 

 
 

ความเส่ียง/ 
ประเภทความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood : L) 
ผลกระทบ 

(Impact : I) 
ระดับความเส่ียง 

(Degree of Risk) 
1 2 3 1 2 3 D = L x I  

ประเภทความเส่ียง : (Operation Risk: O) การปฏิบัติงาน 
ความเส่ียง 
มีไฟปาและหมอกควันท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและความเสียหายตอ
ระบบนิเวศ  

  

3 
(85,714 จุด) 

  
3 

(174,813 ไร) 

9 
(ระดับความเสีย่งสูง) 

ลดความเสีย่ง 
Reduce 

(มีแผนบริหารความเสีย่ง) 

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็น/องคประกอบท่ีพิจารณา นอย = 1 ปานกลาง = 2 สูงมาก = 3 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) 

การตรวจพบจุดความรอน หรือ 
Hotspots (จุด) 

การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots 
ไมเกิน 60,000 จุด 

การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots  
ระหวาง 60,001 - 85,713 จุด 

การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots 
เทากับหรือมากกวา 85,714 จุด 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)  
พ้ืนท่ีถูกไฟไหม (ไร) 
 

พ้ืนท่ีถูกไฟไหม ไมเกิน 122,369.10 ไร พ้ืนท่ีถูกไฟไหม มากกวา 122,369.10 
แตนอยกวา 174,813  ไร 

พ้ืนท่ีถูกไฟไหม เทากับหรือมากกวา 
174,813 ไร 

 

ท่ีมา ตารางการตรวจพบ Hotspots และพ้ืนท่ีถูกไฟไหมจากการรายงานผลปฏิบัติงานดับไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ ฐานการคํานวณคาระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเสยีหายและความรุนแรงของผลกระทบ คิดคาํนวณจากขอมลูการตรวจพบ Hotspots และพ้ืนท่ีถูกไฟไหมจากการรายงานผลปฏิบัติงานดับไฟปาในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

คะแนน 
โอกาส  

(Likelihood : L) 
คำอธิบาย 

1 นอย 
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots 
ไมเกิน 60,000 จุด 

2 ปานกลาง 
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots 
ระหวาง 60,001 - 85,713 จุด 

3 สูง 
การตรวจพบจุดความรอน หรือ Hotspots 
เทากับหรือมากกวา 85,714 จุด 

 

 

คะแนน 
ผลกระทบ  

(Impact : I) 
คำอธิบาย 

1 นอย 
 

พ้ืนท่ีถูกไฟไหม ไมเกิน 122,369.10 ไร 

2 ปานกลาง 
 

พ้ืนท่ีถูกไฟไหม มากกวา 122,369.10 แตนอยกวา 174,813 ไร  
 3 สูง พ้ืนท่ีถูกไฟไหม เทากับหรือมากกวา 174,813 ไร 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภารกิจ/ 
ความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง 
ระดับความเสี่ยง 

(Degree of 
Risk) 

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 
ความเสี่ยง 
มีการลักลอบตัดไมพะยูงและไม
มีคาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

1. การลาดตระเวนยังไมครอบคลุม
พ้ืนท่ีเสี่ยง และความถ่ีในการ
ลาดตระเวนไมเพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติการ
เฝาระวัง และปองกัน ปราบปราม 
ยังไมทันตอสถานการณ 
3. ประชาชนบางสวนยังขาด
จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการ
ปองกันการบุกรุกทําลายปา 

2 
 

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง)    

โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับความ

เสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

๑. ดําเนินการตามแผนการตรวจลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ (SMART PATROL)ใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีและเพ่ิมความถ่ีใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง 
๒. สนธิกําลังและประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของออกตรวจปราบปรามการลักลอบตัด
ไมพะยูงและไมมีคาในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ
และมีจุดเสี่ยง 
3. ปลูกจิตสํานึก และสรางเครือขายทุก
รูปแบบเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การปองกันรักษาและสรางเครือขายดานการ
อนุรักษ 
4. ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังการ
ปราบปรามการกระทําผิด 

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

2. การแกไขปญหาสัตวปาท่ี
สรางผลกระทบตอราษฎรนอก
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
ความเสี่ยง 
มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา

1. การจัดการชางปาออกนอกพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษยังไมเพียงพอ 
2. การจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัย  
แหลงน้ํา และแหลงอาหารไม
เพียงพอ 

3 Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 

โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับความ

เสี่ยงตลอด

1. จัดตั้งชุดผลักดันชางในเขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตหามลาสัตวปา และอุทยานแหงชาติ  
2. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ปฏิบัติงานปองกันชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 

หนวยงานหลัก 
- สํานักอนุรักษสัตวปา 
หนวยงานสนับสนุน 
- สํานักอุทยาน
แหงชาติ  



34 
 

ภารกิจ/ 
ความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง 
ระดับความเสี่ยง 

(Degree of 
Risk) 

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง 

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนและเสี่ยงตอ
การถูกทําราย 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

3. ปลูกพืชอาหาร จัดทําโปงเทียม  
สรางแหลงน้ํา สําหรับสัตวปา 
 

- สบอ. 1 – 16 
และสาขาทุกสาขา 

3. การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 
ความเสี่ยง 
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

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

3 Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 

โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับความ

เสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

1. ดําเนินการตามมาตรการการคลังดานการ
ใชจายภาครัฐ 
2. ดําเนินการตามมาตราการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการดําเนินการ 
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 

หนวยงานหลัก 
- สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 
หนวยงานสนับสนุน 
- ทุกหนวยงาน 

4. การจัดการไฟปาและหมอก
ควัน 
ความเสี่ยง 
มีไฟปาและหมอกควันท่ีสงผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและ
ความเสียหายตอระบบนิเวศ 

1. การจัดการและควบคุมไฟปาใน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ ไมครอบคลุมพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอการเกิดไฟปา 
2. การดํารงชีวิตของราษฎรแบบ
ดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิดไฟปาในพ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ 

9 Reduce 
(การลดความเสี่ยง) 

1. กิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง  
2. กิจกรรมการปองกันไฟปา 
3. กิจกรรมการดับไฟปา 
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธและการให
ความรู 
5. กิจกรรมการมีสวนรวม 

หนวยงานหลัก 
- สํานักปองกัน 
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา 
หนวยงานสนับสนุน 
- สบอ.1-16 และ
สาขาทุกสาขา 
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สวนที่ 4 
การรายงานและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

4.1 การติดตามและรายงานผล 

 เม่ือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และไดแจง
เวียนใหหนวยงานดําเนินการตามแผนเรียบรอยแลว ตองมีการรายงานและติดตามผล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา 
ไดดําเนินงานอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการแลว 
วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานวาวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ 

 การจัดทํารายงานผล ใหสํานัก/กอง/กลุ ม/ศูนย/สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 - 16  
และสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษสาขาทุกสาขา รับผิดชอบในการดําเนินการตามวิธีการมาตรการ/จัดการความเสี่ยง 
ท่ีระบุในแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สงใหสํานักสวนกลางท่ี
รับผิดชอบหลักประเด็นความเสี่ยง เพ่ือประมวลผลรายงาน และสงรายงานตามข้ันตอนภายในกําหนดเวลา
ตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานย่อยจัดส่งรายงาน 

ส่งถึงสาํนักส่วนกลาง ตามแบบฟอรม์ 2.1 

(ภายในวันที ่5 ต.ค.64) 

1  

ทุกหน่วยงาน 

ขั้นตอน 
การสงรายงาน 

3 

ประชุมคณะทาํงานบริหารจัดการความเส่ียงกรม 

เพื่อสรุปร่างรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงกรม 

เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงกรม 

(เดือนพฤศจิกายน 2564) 

4 

 

2  

สาํนักส่วนกลาง รวบรวมประมวลรายงานติดตามผล 

และจัดทาํการประเมินผลกระทบคงเหลือ  

ตามแบบฟอรม์ 2.2 ส่งให้ สผส. (ภายในวันที ่15 ต.ค.64) 

สาํนักส่วนกลาง 

 
 

 

สผส. สรุปรวบรวมข้อมูลรายงาน เพื่อเสนอใหค้ณะทาํงานฯ พิจารณาร่างรายงานผล เสนอคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเส่ียงกรมฯ  

5 
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงกรม 

เพื่อสรุปร่างรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง

กรมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงกรม 

(เดือนพฤศจิกายน 2564) 

รายงาน ออส. ทราบ 

E-mail : tidtam303@gmail.com Fax 0 2579 9571 Tel 0 2561 0777 ตอ 1223, 1224 

6 
 

ทบทวนการบริหาร

ความเส่ียง 
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แบบฟอรมท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภารกจิ/ 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 
กลยุทธในการ

บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค   

 และแนวทางแกไข 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 
มีการลักลอบตดัไมพะยูงและไม
มีคาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยง และ
ความถ่ีในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และ
ปองกัน ปราบปราม ยังไม
ทันตอสถานการณ  
3. ประชาชนบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกและการมสีวน
รวมในการปองกันการบุกรุก
ทําลายปา   

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 
โดยใชวิธีการตดิตาม

ระดับความเสี่ยง 
ตลอดระยะเวลา   
การปฏิบัติงาน 

๑. ดําเนินการตามแผนการตรวจ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 
PATROL) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีและเพ่ิม
ความถ่ีใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 
๒. สนธิกําลังและประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของออกตรวจปราบปรามการ
ลักลอบตดัไมพะยูงและไมมีคาในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคญัและมีจดุเสีย่ง 
3. ปลูกจติสํานึก และสรางเครือขายทุก
รูปแบบเพ่ือใหประชาชนเขามามสีวนรวม
ในการปองกันรักษาและสรางเครอืขาย
ดานการอนุรักษ 
4. ดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังการ
ปราบปรามการกระทําผดิ 

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

2. การแกไขปญหาสัตวปาท่ี
สรางผลกระทบตอราษฎรนอก
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ทําใหราษฎรไดรบั
ความเดือดรอนและเสีย่งตอการ
ถูกทําราย 
(Operation Risk: O)  

1. การจัดการชางปาออก
นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษยังไม
เพียงพอ 
2. การจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัย 
แหลงนํ้า และแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ 
 

 
 

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 
โดยใชวิธีการตดิตาม

ระดับความเสี่ยง
ตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

1. จัดตั้งชุดผลักดันชางในเขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา และอุทยาน
แหงชาติ  
2. นําเทคโนโลยสีมยัใหมมาใชในการ
ปฏิบัติงานปองกันชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 
3. ปลูกพืชอาหาร จดัทําโปงเทียม สราง
แหลงนํ้า สําหรับสตัวปา 

  - สอช. 
- สบอ.1 - 16  
และสาขาทุก
สาขา 

 

หนวยงานสนับสนุน 

สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
สบอ.1-16 และสาขาทุกสาขา 
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ภารกจิ/ 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 
กลยุทธในการ

บริหารจัดการความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค   

 และแนวทางแกไข 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 

3. การบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาํปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไมเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีรัฐบาลกําหนด 

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

Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 
โดยใชวิธีการตดิตาม

ระดับความเสี่ยง
ตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน) 

1. ดําเนินการตามมาตรการการคลังดาน
การใชจายภาครัฐ 
2. ดําเนินการตามมาตราการเรงรดัการใช
จายงบประมาณรายจาย ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตกิาร
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
4. นําเทคโนโลยสีมยัใหมมาใชในการ
ดําเนินการเรงรดั ติดตามการใชจาย
งบประมาณ 

  - ทุกหนวยงาน 

4. การจัดการไฟปาและหมอก
ควัน 
มีไฟปาและหมอกควันท่ีสงผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและความ
เสียหายตอระบบนิเวศ 

1. การจดัการและควบคมุ
ไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา 
2. การดาํรงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิด
ไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

Reduce 
(การลดความเสี่ยง) 

1. กิจกรรมการจัดการเช้ือเพลิง  
2. กิจกรรมการปองกันไฟปา 
3. กิจกรรมการดับไฟปา 
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธและการให
ความรู 
5. กิจกรรมการมีสวนรวม 

  - สบอ.1-16 
และสาขาทุก
สาขา 
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แบบฟอรมท่ี 2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภารกจิ/ 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risk) 

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค   

 และแนวทางแกไข 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก กอน หลัง 

1. การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา 
มีการลักลอบตดัไมพะยูง
และไมมีคาในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 

1. การลาดตระเวนยังไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยง และ
ความถ่ีในการลาดตระเวนไม
เพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีใชในการ
ปฏิบัติการเฝาระวัง และ
ปองกัน ปราบปราม ยังไม
ทันตอสถานการณ  
3. ประชาชนบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกและการมสีวน
รวมในการปองกันการบุกรุก
ทําลายปา   

2  Accept 
(ยอมรับความเสี่ยง) 

โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับ
ความเสีย่ง 

ตลอดระยะเวลา   
การปฏิบัติงาน 

๑. ดําเนินการตามแผนการตรวจ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 
PATROL)ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีและ
เพ่ิมความถ่ีใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสีย่ง 
๒. สนธิกําลังและประสานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของออกตรวจปราบปรามการ
ลักลอบตดัไมพะยูงและไมมีคาใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคญัและมีจุดเสีย่ง 
3. ปลูกจติสํานึก และสรางเครือขาย
ทุกรูปแบบเพ่ือใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันรักษาและ
สรางเครือขายดานการอนุรักษ 
4. ดําเนินการตามมาตรการเฝา
ระวังการปราบปรามการกระทําผดิ 

  สํานักปองกัน 
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา 

2. การแกไขปญหาสัตว
ปาท่ีสรางผลกระทบตอ
ราษฎรนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ 
มีชางปาออกนอกพ้ืนท่ีปา
อนุรักษ ทําใหราษฎร
ไดรับความเดือดรอนและ
เสี่ยงตอการถูกทําราย 
(Operation Risk: O)  

1. การจัดการชางปาออก
นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษยังไม
เพียงพอ 
2. การจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัย  
แหลงนํ้า และแหลงอาหาร
ไมเพียงพอ 
 

 
 

3  Accept 
(ยอมรับความ

เสี่ยง) 
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับ

ความเสีย่งตลอด
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

1. จัดตั้งชุดผลักดันชางในเขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และ
อุทยานแหงชาติ  
2. นําเทคโนโลยสีมยัใหมมาใชใน
การปฏิบัติงานปองกันชางปาออก
นอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
3. ปลูกพืชอาหาร จดัทําโปงเทียม 
สรางแหลงนํ้า สําหรบัสัตวปา 

  สํานักอนุรักษ
สัตวปา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนกลาง 
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ภารกจิ/ 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risk) 

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค   

 และแนวทางแกไข 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก กอน หลัง 

3. การบริหาร
งบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 
การเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาํปของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีรัฐบาล
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  Accept 
(ยอมรับความ

เสี่ยง) 
โดยใชวิธีการ
ติดตามระดับ

ความเสีย่งตลอด
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

1. ดําเนินการตามมาตรการการคลัง
ดานการใชจายภาครัฐ 
2. ดําเนินการตามมาตราการเรงรดั
การใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติการเรงรดัการใชจายเงิน
งบประมาณของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
4. นําเทคโนโลยสีมยัใหมมาใชใน
การดําเนินการเรงรัด ตดิตามการใช
จายงบประมาณ 

  สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 

4. การจัดการไฟปาและ
หมอกควัน 
มีไฟปาและหมอกควันท่ี
สงผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและความ
เสียหายตอระบบนิเวศ 

1. การจดัการและควบคมุ
ไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ไม
ครอบคลมุพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดไฟปา 
2. การดาํรงชีวิตของราษฎร
แบบดั้งเดิมมีสวนทําใหเกิด
ไฟปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
 

9  Reduce 
(การลดความ

เสี่ยง) 

1. กิจกรรมการจัดการเช้ือเพลิง  
2. กิจกรรมการปองกันไฟปา 
3. กิจกรรมการดับไฟปา 
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธและ
การใหความรู 
5. กิจกรรมการมีสวนรวม 

  สํานักปองกัน 
ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบฟอรม 1.1 การระบุความเส่ียง Risk Identification  

ภารกจิท่ีคัดเลือกมาทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

กลยุทธ 
(Strategic Risk: S) 

การปฏิบัติงาน
(Operation Risk: O) 

การเงิน 
(Financial Risk : F) 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบ  

(Compliance Risk: C) 
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แบบฟอรมท่ี 1.2 การประเมินผลกระทบความเส่ียง (สวนท่ี 1) 

1. .....................................................................................  
 

 
 

ความเส่ียง/ 
ประเภทความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 
โอกาส 

(Likelihood : L) 
ผลกระทบ 

(Impact : I) 
ระดับความเส่ียง 

(Degree of Risk) 
1 2 3 1 2 3 D = L x I  

ประเภทความเส่ียง : …………………………………………. 
ความเส่ียง 
................................................................................ 
 

        

เกณฑในการพิจารณาคาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็น/องคประกอบท่ีพิจารณา นอย = 1 ปานกลาง = 2 สูงมาก = 3 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) 

 
 

   

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)  
 
 

   

 

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................................................................................................................  
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แบบฟอรมท่ี 1.2 การประเมินผลกระทบความเส่ียง (สวนท่ี 2) 

 

ตารางอธิบายโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

คะแนน 
โอกาส  

(Likelihood : L) 
คำอธิบาย 

1 นอย  

2 ปานกลาง  

3 สูง  

 

 

คะแนน 
ผลกระทบ  

(Impact : I) 
คำอธิบาย 

1 นอย 
 

 

2 ปานกลาง 
 

 

3 สูง  
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แบบฟอรมท่ี 1.3 แผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเส่ียง/ 
ประเภทความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง 
ระดับความเส่ียง 

(Degree of Risk) 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 
กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

ความเส่ียงดานกลยุทธ  
(Strategic Risk : S) 
 
 

     

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk : O) 

 

 

     

ความเส่ียงดานการเงิน 
(Financial Risk : F) 

 

 

     

ความเส่ียงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  
(Compliance Risk : C) 
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แบบฟอรมท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภารกจิ/ 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 
กลยุทธในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 

ปญหา อุปสรรค   
 และแนวทางแกไข 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 

 

 

หนวยงานสนับสนุน 

สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย 
สบอ.1-16 และสาขาทุกสาขา 
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แบบฟอรมท่ี 2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภารกจิ/ 
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risk) 

กลยุทธในการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค   

 และแนวทางแกไข 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หลัก กอน หลัง 

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนกลาง 
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