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บทที ่1 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 

ความเป็นมา 

เดิมในปี พ.ศ. 2460 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดสงขลาอยู่ในการควบคุมรับผิดชอบของป่าไม้
ภาคนครศรีธรรมราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้มีการยุบป่าไม้ภาคนครศรีธรรมราชไปตั้งเป็นป่าไม้ภาค
กันตัง และยุบป่าไม้ภาคปัตตานีมาตั้งเป็นป่าไม้ภาคสงขลา มีจังหวัดในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จนถึงปี พ.ศ. 2484 ป่าไม้ภาคสงขลาได้มีเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็นป่าไม้เขตสงขลา   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545  ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่ส่งผลให้ส านักงานป่าไม้
เขตสงขลาได้รับการโอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนชื่อเป็น ส านักบริหารจัดการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 20 โดยภารกิจบางส่วนได้ถูก
ตัดโอนไปให้กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด าเนินการ  

และเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง
ภายใต้ชื่อ “ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6” รับผิดชอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่ 5 จังหวัด คือ สงขลา 
พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แบ่งการบริหารงาน
ภายในส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 โดยให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) รับผิดชอบพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ ในท้องที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง และส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ตั้งอยู่เลขท่ี 60 ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 11 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
ตั้งอยู่เลขที่ 6/2 ถนนมะกรูด ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ 17 ไร่ 3 งาน 44.3 ตารางวา 

อ านาจหน้าที่ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  6    
1. จัดท าแผนบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบาย

ของกรม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าไม้และการจัดการพ้ืนที่ป่าไม้อนุรักษ์ใน

ลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร งานจัดการไฟป่า   
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายในพ้ืนที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   
ความหลากหลายทางชีวภาพ   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษ์ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 



 

 

๒ 

พื้นที่รับผิดชอบ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 รับผิดชอบพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ใน  5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ได้แบ่งการบริหารงาน
ภายในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  6  โดยให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  6  (สงขลา)  รับผิดชอบพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์  ในท้องที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง  และส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  6  สาขาปัตตานี  รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  
โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  6 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 
 สงขลา พัทลุง รวม 
1. อุทยานแห่งชาติ 267,099 433,750 700,849 
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 113,721 791,847 905,568 
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 445,616 660,625 1,106,241 
4. วนอุทยาน 2,037 1,875 3,912 
5. สวนพฤกษศาสตร์,สวนรุกขชาติ 418 6,100 6,518 

รวม 828,891 1,894,197 2,723,088 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 
1. อุทยานแห่งชาติ 43,482 163,125 416,921 623,528 
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   395,000 395,000 
3. สวนพฤกษศาสตร์,สวนรุกข
ชาติ 

25  1,350 1,375 

รวม 43,507 163,125 813,271 1,019,903 
หมายเหตุ หน่วยนับ: ไร่ 

รวมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ าแนกรายจังหวัด ดังนี้ 
  จงัหวัดสงขลา  828,891  ไร่ 
  จังหวัดพัทลุง  1,894,197  ไร่ 
  จังหวัดปัตตานี  43,507  ไร่ 
  จังหวัดยะลา  163,125  ไร่ 
  จังหวัดนราธิวาส  813,271  ไร่ 
   รวม  3,743,991  ไร ่

 

 

 

 



 

 

๓ 

หน่วยงานในสังกัด    
   

หน่วยงาน  ที่ต้ัง 

อุทยานแห่งชาติ 

(1) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า     
     เนื้อท่ี  433,750  ไร่ 

หมู่ที่ 9 ต.เขาปู่ อ. ศรีบรรพต 
จ. พัทลุง 93190  

  (2) อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง   
     เนื้อท่ี  132,500  ไร่ 

หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ. นาทวี 
จ. สงขลา 90000 

(3) อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี*    
     เนื้อท่ี  134,599  ไร่ 

หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ ต. บาโหย 
อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา 
90160 

  (4) อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี               
       เนื้อท่ี  213,125  ไร่ 

67 ถ.พิพิธปาโจ ม.4 ต.บาเจาะ 
อ .  บ า เ จ า ะ  จ .  น ร า ธิ ว า ส  
96170     

(5) อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว                         
เนื้อท่ี  43,482  ไร่ 

หมู่ที่ 5  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์  
จ. ปัตตานี  94120 

(6) อุทยานแห่งชาติบางลาง                          
เนื้อท่ี  163,125  ไร่ 

หมู่ที่ 5 ต.ถ้ าทะลุ อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา 95130  
 

(7) อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป*             
       เนื้อท่ี  180,518  ไร่ 

หมู่ที่ 3  ต. เฉลิม  อ. ระแงะ  
จ. นราธิวาส  96130 

(8) อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง*         
       เนื้อท่ี  23,278  ไร่ 

ห มู่ ที่  1  ต .  ก ะ ลุ ว อ เ ห นื อ         
อ. เมือง  จ. นราธิวาส  96000 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

(1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง        
       เนื้อท่ี   113,721  ไร่ 

หมู่ที่ 2  ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา   

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด           
       เนื้อท่ี  791,847  ไร่ 

หมู่ 1 ต.บ้านนา  อ.ศรีนครินทร์  
จ. พัทลุง 

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   
    เนื้อท่ี  124,275  ไร่ 

หมู่ที่ 3  ต. ไพรวัน  อ. ตากใบ   
จ. นราธิวาส    

(4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา   
      เนื้อท่ี  270,725  ไร่  

ตู้ปณ. 3 อ. แว้ง  จ. นราธวิาส  
96160 



 

 

๔ 

หน่วยงาน  ที่ต้ัง 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

(1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ    
       เนื้อท่ี  227,916  ไร่ 

หมู่ที่ 10 ต. คูขุด อ. สทิงพระ  
จ. สงขลา 

(2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม             
     เนื้อท่ี  146,875  ไร่ 

หมู่ที่ 2 ต. สะกอม อ. เทพา   
จ. สงขลา     

(3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด   
     เนื้อท่ี  2,575  ไร่ 

หมู่ที่ 1 ต. สะท้อน  อ. นาทวี   
จ. สงขลา 

(4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง   
     เนื้อท่ี  68,250  ไร่ 

หมู่ที่ 3 ต. คลองเปี๊ยะ อ.จะนะ  
จ. สงขลา 

(5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย      
     เนื้อท่ี  285,625  ไร่ 

ต.ทะเลน้อย   อ .  ควนขนุน     
จ. พัทลุง 

(6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง     
     เนื้อท่ี  375,000  ไร่ 

151 หมู่ที่  3  ต.  จองถนน    
อ. เขาชัยสน  จ. พัทลุง    

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า       

(1) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง   
      

หมู่ที่ 1  ต. บ้านนา             
อ. ศรีนครินทร์  จ. พัทลุง 

(2) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ 
      

ตู้ ปณ.12 อ.เมือง จ.นราธิวาส  
96000 

(3) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง ตู้ ปณ. 9 ปทฝ.หาดใหญ่ใน   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90114 

สถานีวิจัย 

(1) สถานีวิจัยต้นน้ าทะเลสาบสงขลา       อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

(2) สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ - ป่าฮาลา - บาลา       หมู่ที่  5 ต าบลโละจูด อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

(1) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหาดใหญ่ 
     

ห มู่ ที่  7   ต .  ทุ่ ง ต า เ ส า           
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

(2) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่ าทะเลสาบ     
สงขลา     

102  หมู่ที่ 3  ต. เกาะใหญ่ อ. 
กระแสสินธุ์ จ. สงขลา 



 

 

๕ 

หน่วยงาน  ที่ต้ัง 

(3) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย      
 

226 หมู่ที่  1  ต. ทะเลน้อย  
อ. ควนขนุน  จ. พัทลุง 

วนอุทยาน 

   (1) วนอุทยานควนเขาวัง 
        เนื้อท่ี 2,037 ไร่ 

หมู่ที่  1 ต.ฉลุ ง อ.หาดใหญ่    
จ.สงขลา 
 

   (2) วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 
        เนื้อท่ี  1,875 ไร่ 

หมู่ที่ 1 ต. ชัยบุรี  อ.เมือง  จ.
พัทลุง 

หน่วยงานด้านพฤกษศาสตร์ 
(1) สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้   

        เนื้อท่ี  364  ไร่ 
หมู่ที่ 1  ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา 

(2) สวนรุกขชาติถ้ าเขานุ้ย   
     เนื้อท่ี  54 – 1 - 48  ไร่ 

หมู่ที่ 10 ต. เขาพระ  อ.รัตภูมิ 
จ. สงขลา 
 

(3) สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้    
     เนื้อท่ี  1,250  ไร่ 

ต. กะลุวอ อ.เมือง จ. นราธิวาส 

(4) สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินีภาคใต้         
       เนื้อท่ี  100  ไร่ 

หมู่ที่ 3 ต. สุไหงปาดี  อ. สุไหง
ปาดี  จ. นราธิวาส       

(5) สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี    
     เนื้อท่ี  25  ไร่     

หมู่ที่ 1  ต. นาประดู่ และหมู่ที่ 
2  ต. ทุ่งพลา  อ. โคกโพธิ์  
จ. ปัตตานี   

(6) สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง    
     เนื้อท่ี  6,100  ไร่ 

ต. พนางตุง  อ. ควนขนุน      
จ. พัทลุง 93150 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(1) โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี                    

หมู่ที่ 1  ต. ฉลุง  อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา 

(2) โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7      
      

หมู่ที่ 4 ต าบลเขื่อนบางลาง   
อ. ธารโต  จ. ยะลา 

(3)  โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11          
       

หมู่ที่ 7  ต าบลบาละ  อ าเภอ
กาบัง  จังหวัดยะลา 
 



 

 

๖ 

หน่วยงาน  ที่ต้ัง 

(4)  โครงการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้     
        

บ้านบาลา ต าบลโล๊ะจูด อ. แว้ง  
จ. ยะลา / นราธิวาส 

(5)  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระ นามาภิไธย
ภาคใต้ (พื้นที่ส่วนที่ 2)      

อ. ธารโต  จ. ยะลา / นราธิวาส 

(6)  โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง     
 

หมู่ ที่  2  ต .  ต ะ โ ล๊ ะ ก า โ ป ร์       
อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี 

(7)  สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง  
      โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

ต าบลกะลุวอเหนือ  อ. เมือง  
จ. นราธิวาส 

  (8)  โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 
      

หมู่ที่ 5 ต าบลตันหยงสิมอ     
อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส   

(9) โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12       อ. สุคิริน  จ. นราธิวาส 

(10) ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร 
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

สถานีควบคุมไฟป่า  

(1) สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง  
        

หมู่ที่ 2  ต. พนางตุง  อ. ควน
ขนุน  จ. พัทลุง 

(2) สถานีควบคุมไฟป่าสงขลา 
       

หมู่ที ่ 1  ต าบลสะกอม  อ าเภอ
เทพา  จังหวัดสงขลา   

(3) สถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี 
      

หมู่ที่ 7  ต. ท่าก าช า  อ. หนอง
จิก  จ. ปัตตานี 

  (4) ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส 
       

ต. โคกเคียน   อ. เมือง  จ . 
นราธิวาส 

(5) สถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส 
 

หมู่ที่ 4 ต. โคกเคียน  อ. เมือง  
จ. นราธิวาส 

(6) สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง 
      

ต.มู่โย๊ะ อ. สุไหงโกลก   
จ. นราธิวาส 

   (7) สถานีควบคุมไฟป่ายะลา 
      

หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าทะลุ           
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
 
 
 



 

 

๗ 

หน่วยงาน  ที่ต้ัง 

หน่วยจัดการต้นน้ า 

(1) หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าคลองอู่ตะเภา   
 

บ้านบาโรย หมู่ที่ 11 ต. ปาดัง 
เบซาร์  อ. สะเดา  จ. สงขลา 

(2) หน่วยจัดการต้นน้ าคลองบางแก้ว   
      

น้ า ต ก ล า ด เ ต ย  ห มู่ ที่  4         
ต.  คลองใหญ่   อ.  ตะโหมด    
จ. พัทลุง 

(3) หน่วยจัดการต้นน้ าคลองป่าพรุพ้อ   
      

บ้านโล๊ะหาร หมู่ที่ 7 ต. ทุ่งนารี  
อ. ป่าบอน  จ. พัทลุง 

(4) หน่วยจัดการต้นน้ าคลองเทพา 
      

บ้านน้ าเชี่ยว หมู่ที่ 4 ต.เขาแดง  
อ. สะบ้าย้อย  จ. สงขลา 

(5) หน่วยจัดการต้นน้ าคลองนาทวี 
      

บ้านนาปรัง หมู่ที่ 1  ต.คลอง
กวาง  อ.นาทวี  จ.สงขลา 

(6) ศูนย์สาธิต ฯ การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 5  
      

บ้ า น บ า โ ร ย  อ .  ส ะ เ ด า           
จ. สงขลา 

ด่านตรวจสัตว์ป่า 

   (1) ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา 

(3) ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ อ. สะเดา จ. สงขลา 

(4) ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
      

ท่ า อ า ก า ศ ย า น ห า ด ใ ห ญ่        
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

(5) ด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 

(6) ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก 
      

ถนนเอเชีย 18  อ.สุไหงโกลก  
จ.นราธิวาส 

(7) ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ 
      

144  ม.3  ต.เจ๊ะเห  อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

(8) ด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา 

 
        *  อยู่ในระหว่างการเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาต ิ
 
 



 

 

๘ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 

        วิสัยทัศน์  
 “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศให้ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
2. ศึกษาวิจัย จัดท าฐานข้อมูล และให้บริการด้านวิชาการ 
3. มีการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งมีความส าคัญของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
5. ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ 
    เป้าประสงค์ 

     1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนา 
     3. ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนา 
     4. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด 
    5. มีเครื่องมือและกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านักสาขา 8 ส่วน 2 กลุ่ม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารงาน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
       ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
       ส่วนอ านวยการ 
       ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
       ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
       ส่วนจัดการต้นน้ า 
       ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
            ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
                                   สว่นควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
       ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ 
       กลุ่มงานวิชาการ 
       กลุ่มงานกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 



 

 

๑๐ 

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 159,080,810 

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ 138,282,676 

1.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ 136,120,176 

     - กิจกรรมงานบริหารทั่วไป 927,800 

     - กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค 2,096,000 

     - กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้ 200,000 

     - กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 432,000 

     - กิจกรรมงานคุ้มครองพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 2,371,600 

     - กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 34,823,400 

     - กิจกรรมงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา (cites) 3,960,300 

     - กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ 20,329,040 

     - กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า 10,231,600 

     - กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ า 6,595,820 

     - กิจกรรมงานบ ารุงป่า 2,566,200 

     - กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าทะเลสาบสงขลา 5,599,570 

     - กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 478,550 

     - กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 21,861,000 

     - กิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 1,500,000 

     - กิจกรรมพัฒนา  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,128,700 

     - กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 4,072,876 

     - กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมป่าไม้ 1,697,900 

     - กิจกรรมงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 1,051,400 

     - กิจกรรมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ป่าไม้ 470,000 

     - กิจกรรมยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤติป่าไม้ชาติ 2,453,200 

     - กิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 834,800 



 

 

๑๑ 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

     - กิจกรรมพุทธอุทยานในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 61,420 

     - กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 1,105,000 

     - กิจกรรมโครงการดูแลสัตว์ป่าของกลาง 300,000 

     - กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 1,972,000 

1.3 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดินและน้ า 2,162,500 

ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7,792,300 

     - กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 7,792,300 

ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 532,534 

     - กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล 236,400 

     - กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (GIS) 296,134 

ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 9,473,400 

3.1 กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า 9,473,400 

     - กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้ 1,641,800 

     - กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 7,671,600 

     - กิจกรรมยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย 160,000 

โครงการที่ 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชด าริ 2,999,900 

2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 90,000 
โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและเตือนภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 90,000 

                  รวมงบประมาณที่ได้รับ 159,170,810 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

 

บทที่ 2 
แนวทางการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดย
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ  
องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย
เสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง แล้วก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดย
ต้องค านึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

การบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) มีหลักการ และความจ าเป็น
ในการบริหารความเสี่ยง มาจาก 1) ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 2) ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง และ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 
 4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 5. เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 
(สงขลา) 

เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
การบริหารความเสี่ยง  เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) สามารถระบุความเสี่ยง 
วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 3.  สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4.  เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) และ
กระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 



 

 

๑๓ 

 5.  ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร 
 6.  การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท า

ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความ
เสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  รวมถึงระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึง
ความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจาก
ปัจจัยภายในองค์กร (เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น) และจากปัจจัยภายนอก
องค์กร (เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) 

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของส านักเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 

 

 

 

 



 

 

๑๔ 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ 
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) 
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความ
เสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่
ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า  

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

2. การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข
วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 

3. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน  เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของ
งานหรือกิจกรรมลง 
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4. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้
ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย 

5. การควบคุม (Control) 
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด ความเสี่ยง 

และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
2. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
3. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ

ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 
4. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น

ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
5. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

โดยส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการด าเนินการหลักการวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the way Commission) 

1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) 
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)  

รวมทั้ง ให้น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ 

-ประสิทธิผล (Effectiveness) 
-ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
-การมีส่วนร่วม (Participation) 
-ความโปร่งใส (Transparency) 
-การตอบสนอง (Responsiveness) 
-ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
-นิติธรรม (Rule of Law) 
-การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
-ความเสมอภาค (Equity) 
-การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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ประเภทของความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์กร นโยบายของ
ผู้บริหาร ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่ หรืองบประมาณที่ได้รับ ความเสี่ยงทางด้านนี้ เช่น ความเสี่ยงของการเสีย
อ านาจควบคุม การขาดระบบควบคุม ความเสี่ยงเกิดจากการเมือง ชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น 

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ผลกระทบการเงินที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่
เหมาะสม เป็นต้น 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 

ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ 
(สงขลา) โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม เป็น
คณะกรรมการ ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ติดตามและประเมินผลเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และตัวแทนจากทุกส่วนร่วมเป็น
คณะท างาน โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง คณะท างานร่วมกันด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 2 
 2.1) วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง  ที่อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน)  หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2558) ขององค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk Analysis ) โดยด าเนินการดังนี้ 
  - ประชุมคณะท างานฯเพ่ือก าหนดแนวทางการท างาน 
 - ประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) โดยค้นหาปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน เพ่ือระบุความเสี่ยง ( Risk  Identification ) 
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  - พิจารณากระบวนการประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์  กิจกรรม ที่จะประเมินความ
เสี่ยงว่ามีกระบวนการหรือวิธีการ อย่างไร ในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร อะไร
เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้ขั้นตอนหรือกระบวนการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้บ้าง 
  - ก าหนดเกณฑ์หรือระดับความเสี่ยง และจัดท าล าดับความเสี่ยง โดยเลือกกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงมาท าการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 2.2)  น าความเสี่ยงที่ระบุได้แล้วว่าจะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเป้าหมายของ
หน่วยงานตามมติที่ประชุมคณะท างานฯ มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะได้รับ  
     2.3)  การจัดล าดับความเสี่ยง  (Risk Prioritization) โดยการน าความเสี่ยงที่ได้ท าการ
วิเคราะห์แล้ว มาจัดท าล าดับความส าคัญตาม Priority โดยพิจารณาจัดล าดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 

 

 
แผนภูมิความเสี่ยงก่อนด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

   ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก     

   (1) (2) (3) (4) (5)    

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

สูงมาก (5) 5 10 15 20 25  20-25  ความเสี่ยงสูงมาก 

สูง (4) 4 8 12 16 20  9-16  ความเสี่ยงสูง 

ปานกลาง (3) 3 6 9 12 15  6- 8  ความเสี่ยงปานกลาง 

ต่ า (2) 2 4 6 8 10       ความเสี่ยงต่ า (สามารถยอมรับได้) 

ต่ ามาก (1) 1 2 3 4 5     
 
 

เกณฑ์วิเคราะห์ 
≥   9  จัดท าแผนฯ 
<   9   ยอมรับได ้
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3 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
 3.1) วางแผนโดยก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงาน
ยอมรับได้  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด 
 3.2) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยก าหนดกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) ที่
จะแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านการ
ด าเนินการ (Operation) ด้านการเงิน (Financial) และด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ (Compliance) 
 3.3) สื่อสาร (Communication) ท าการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

     4.1 บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดของขั้นตอนตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ 

4.2 ผู้บริหารให้การสนับสนุนและก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ในระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รวบรวมผล จัดท ารายงานวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานในปี 2556 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐ 

บทที ่3 
การบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ตามค าสั่ง
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ที ่108/๒๕๕5 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  6  ประธานกรรมการ 
1.2  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  กรรมการ 
1.3  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  กรรมการ 
1.4  ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  กรรมการ 
1.5  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    กรรมการ 
1.6  ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า    กรรมการ 
1.7  ผู้อ านวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ  กรรมการ 
1.8  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ    กรรมการ 
1.9  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ     กรรมการ 
1.10 หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย     กรรมการ  
1.11 ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ             กรรมการและเลขานุการ  
1.12 หัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
๑) ก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง  และก ากับ  ดูแล  การด าเนินงาน

ของคณะท างานบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงสามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของส านักฯ       
3) ก ากับ ดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานหรือคณะท างานเกี่ยวกับความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กร 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของ

องค์กร 

2.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  2.1 นายโกวิทย์  สันตจิตร ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.2 นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ คณะท างาน 
  2.3 นายประวัติ  ศรีใหม ่  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  คณะท างาน 
  2.4 นายพศวัต สุวรรณกมลาศ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  คณะท างาน 
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  2.5 นายเรวัตร  จันทนะ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  คณะท างาน 
  2.6 นายนรินทร์ ตรียงค์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  คณะท างาน 
  2.7 นายวิโรจน์  ตันธนาภินันท์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ คณะท างาน 
  2.8 นายนิกร  ทองคง  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ คณะท างาน 

2.9 นายบัญชา  อาจยุทธ์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ คณะท างาน 
  2.10 นายธเนศ  เสียงสุวรรณ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ คณะท างาน 
  2.11 นางสาวเกสรี  รักชุมคง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ คณะท างาน 
  2.12 นางวัชรี  บ ารุงศรี  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ คณะท างาน 
   
  2.13 นายเถลิง ขุนจันทร์  เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน คณะท างาน 

2.14 นางสาวพนาวัลย์  โรจนด ารงค์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
          คณะท างาน 
  2.15 นางนิภา  แก้วชูชื่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
          คณะท างาน 
  2.16 นางสาวผาทิพย์  ช่วยเนียม  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะท างาน 
  2.17 นางสาวจินตนา  สุดคิด นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะท างาน 
  2.18 นางสาวสุกัญญา บัวประหลาด นิติกรปฏิบัติการ  คณะท างาน 
  2.19 นายวิรัตน์  รูปสูง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะท างาน/      
                                                                                                เลขานุการ 
  2.20 นางสาวสายซอ  ลิ้มกุล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ คณะท างาน/ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
1.  ร่วมกันพิจารณา จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่จะท าการประเมินความเสี่ยง ใน

ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม  และคัดเลือกกิจกรรมฯ  มาท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ของทุกส่วน/กลุ่ม   
                    2. ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือก  โดย
แสดงขั้นตอน  กระบวนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมแล้วพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมการควบคุมเป็นลายลักษณ์
อักษรให้เหมาะสมเพียงพอต่อการป้องกันดูแลทรัพย์สินและเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้น 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 
  3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5  ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ี 6  และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ให้บรรลุเป้าหมายให้แล้วเสร็จครบถ้วน 

  4. ติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  และ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  เสนอผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบ เพ่ือรายงาน กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ต่อไป           
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5. สรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ  และก าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยง ส าหรับปีต่อ ๆ ไป เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
6 (สงขลา) ให้ความเห็นชอบ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 

การคัดเลือกกิจกรรม การก าหนดเป้าหมาย การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดล าดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาด และ
ระยะเวลาด าเนินการ 

ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้จัดประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ของกิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ  
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธาร  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ในปี 2555  กรมฯไม่มีแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
งบประมาณ พร้อมทั้งให้ทุกส่วน/กลุ่ม จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในกิจกรรมงาน/โครงการ ที่ได้รับ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละกิจกรรมมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และจ านวนงบประมาณซึ่ง
พิจารณาเฉพาะส่วนที่งบประมาณท่ีด าเนินการในท้องที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมและความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ความสอดคล้อง
ปี 2555 กับกลยุทธ์

๑. ป้องกันและฟืน้ฟูแหล่งต้นน ้ำ ฟืน้ฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ฟืน้ฟูสภำพป่ำไม้พื นทีต้่นน ้ำ - - -
ล้ำธำร ในพื นทีต้่นน ้ำ เพือ่ป้องกัน ตำมแนวพระรำชด้ำริ

กำรชะล้ำงท้ำลำยหน้ำดิน
ลดควำมรุนแรงของน ้ำ
ในพื นทีล่ำดชัน

๒. อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยำกรป่ำไม้ อนุรักษ์ คุ้มครองและฟืน้ฟู ๒.๑ ป้องกัน รักษำพื นทีป่่ำ ผลผลิต : พ้ืนทีป่่าอนุรักษ์ไดร้ับการ
และสัตว์ป่ำ ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ อนุรักษ์ให้คงควำมอุดม- บริหารจัดการ

อย่ำงยั่งยืนโดยกำร สมบูรณ์ ๑. กิจกรรมงำนพัฒนำบุคลำกร  - 2.4
มีส่วนร่วม ๒.๒ ฟืน้ฟูป่ำอนุรักษ์ทีเ่ส่ือม- ๒. กิจกรรมงำนสำรสนเทศป่ำไม้ 200,000      2.5

โทรมให้กลับคืนสภำพป่ำ ๓. กิจกรรมโครงกำรพัฒนำระบบ 216,000      2.5
ทีส่มบูรณ์ คอมพิวเตอร์
๒.๓ อนุรักษ์พันธุสั์ตว์ป่ำ ๔. กิจกรรมงำนคุ้มครองพื นทีป่่ำอนุรักษ์ 1,108,800   2.1
ให้คงควำมหลำกหลำยทำง ๕. กิจกรรมงำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 28,955,300 2.1
ชีวภำพ ๖. กิจกรรมงำนคุ้มครองพันธุสั์ตว์ป่ำ 3,960,300   2.4
๒.๔ พัฒนำกระบวนกำร ตำมอนุสัญญำ
มีส่วนร่วมในกำรบริหำร ๗. กิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้  - 2.1,2.2
จัดกำรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ และสัตว์ป่ำรอยต่อ ๕ จังหวัด (ภำคตะวันออก)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมประเดน็ยุทธศาสตร์
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๒.๕ น้ำเทคโนโลยีและ ๘. กิจกรรมงำนอุทยำนแห่งชำติ 11,225,140 2.1
สำรสนเทศมำใช้ในกำร ๙. กิจกรรมงำนสงวนและคุ้มครองพันธุพ์ืช  - 2.1
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และ ๑๐. กิจกรรมงำนควบคุมไฟป่ำ 267,700      2.1
สัตว์ป่ำ ๑๑. กิจกรรมงำนจัดกำรลุ่มน ้ำ 6,595,820   2.2

๑๒. กิจกรรมงำนบ้ำรุงป่ำ 2,212,920   2.2
๑๓. กิจกรรมโครงกำรฟืน้ฟูพื นทีต้่นน ้ำ 5,599,570 2.2
ทะเลสำบสงขลำ
๑๔. กิจกรรมโครงกำรปลูกป่ำถำวร 309,150      2.2
เฉลิมพระเกียรติฯ
๑๕. กิจกรรมงำนพัฒนำป่ำไม้อันเนื่อง 21,861,000 2.2,2.4
มำจำกพระรำชด้ำริ
๑๖. กิจกรรมงำนพัฒนำกำรป่ำไม้ในเขต  - 2.1
พื นทีเ่ฉพำะ
๑๗. กิจกรรมโครงกำรหลวง 2.2
๑๘. กิจกรรมโครงกำรหมู่บ้ำนพิทักษ์ป่ำ 1,500,000   2.1,2.4
รักษำส่ิงแวดล้อม
๑๙. กิจกรรมพัฒนำ ๓ จังหวัดชำยแดน 8,128,700 2.4
ภำคใต้

กิจกรรมเป้าประสงค์ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
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๒๐. กิจกรรมโครงกำรทรัพยำกรทีดิ่น 1,181,600   2.1,2.5
และป่ำไม้ในพื นทีป่่ำอนุรักษ์
๒๑. กิจกรรมงำนรังวัดหมำยแนวเขต  - 2.5
พื นทีป่่ำอนุรักษ์
๒๒. กิจกรรมงำนบริกำรวิศวกรรมป่ำไม้ 1,697,900   2.4
๒๓. กิจกรรมบริหำรจัดกำร 351,900      2.4
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
๒๔. กิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำร - 2.2
พัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงฯ
๒๕. กิจกรรมยุทธกำรแก้ไขปัญหำวิกฤต 2,303,200   2.1
ป่ำไม้ของชำติ
๒๖. กิจกรรมแก้ไขปัญหำไฟป่ำและ - 2.1
หมอกควันในพื นที ่๘ จังหวัดภำคเหนือ
๒๗. กิจกรรมงำนจัดกำรแนวเชื่อมต่อผืนป่ำ  - 2.2
๒๘. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้ำนทรัพยำกร  - 2.4
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
๒๙. กิจกรรมงำนเพำะพันธุแ์ละ 625,700      2.3
ปล่อยสัตว์ป่ำคืนสู่ธรรมชำติ

กลยุทธ์ กิจกรรมเป้าประสงค์ประเดน็ยุทธศาสตร์
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๓๐. กิจกรรมโครงกำรพุทธอุทยำนในพื นที่ 46,420        2.4
ป่ำอนุรักษ์
๓๑. กิจกรรมงำนเครือข่ำยกำรป้องกันและ  - 2.3
ปรำบปรำมกำรค้ำสัตว์ป่ำทีผิ่ดกฎหมำย
ในภูมิภำคเอเซียน
๓๒. กิจกรรมพัฒนำและรณรงค์กำรใช้ 1,105,000   2.2
หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ
๓๓. กิจกรรมโครงกำรดูแลสัตว์ป่ำของกลำง 200,000      2.3
๓๔. กิจกรรมงำนป้องกันและควบคุมโรค 782,000      2.3
อุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชำติ
๓๕. กิจกรรมโครงกำรติดตำมแก้ไขปัญหำ  - 2.3
ช้ำงป่ำและสัตว์ป่ำทีส่ร้ำงผลกระทบ
ต่อรำษฎรนอกพื นทีอ่นุรักษ์สัตว์ป่ำ
๓๖. กิจกรรมโครงกำรพัฒนำและปรับปรุง  - 2.4
แหล่งเรียนรู้เขำพลำยด้ำ
๓๗. กิจกรรมโครงกำรส้ำรวจจัดท้ำแผนที่  - 2.5
กำรครอบครองทีดิ่นในพื นทีป่่ำอนุรักษ์
โดยใช้เทคโนโลยีส้ำรวจจำกระยะไกล

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กิจกรรมกลยุทธ์เป้าประสงค์
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๓๘. กิจกรรมโครงกำรฟืน้ฟูพื นทีป่่ำเพือ่กำร 2,230,500   2.2
อนุรักษ์ดินและน ้ำ
๓๙. โครงกำรเร่งรัดกำรจัดท้ำแนวเขต  - 2.1
ในพื นทีอ่นุรักษ์
๔๐. โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรป้องกัน 2,082,050   2.1
รักษำป่ำตำมแนวพระรำชด้ำริ
ผลผลิต : ฐานขอ้มลูพ้ืนทีป่่าอนุรักษ์
๑. กิจกรรมจัดท้ำฐำนข้อมูล 236,400      2.4
๒. กิจกรรมพัฒนำภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ 206,000      2.5

๓. พัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนำและเพิม่ ๓.๑ พัฒนำและซ่อมแซม ผลผลิต : แหล่งท่องเทีย่วในพ้ืนที่
อุทยำนแห่งชำติ ประสิทธิภำพแหล่ง ส่ิงอ้ำนวยควำมสะดวกใน ป่าอนุรักษ์

ท่องเทีย่วให้มีศักยภำพ อุทยำนแห่งชำติ ๑. กิจกรรมท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 3,450,140   ทุกกลยุทธ์
เพือ่รองรับนักท่องเทีย่ว ๓.๒ จัดท้ำระบบ
อย่ำงเหมำะสม ส่ือควำมหมำยธรรมชำติ

๓.๓ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และกระตุ้นจิตส้ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

กลยุทธ์ กิจกรรมเป้าประสงค์ประเดน็ยุทธศาสตร์
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แก่นักท่องเทีย่ว
๓.๔ อนุรักษ์พันธุสั์ตว์ป่ำ
ให้คงควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ
๓.๕ เพิม่ประสิทธิภำพ
หน่วยปฏิบัติกำรกู้ภัย
ประจ้ำอุทยำนแห่งชำติ
เพือ่ดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัย
แก่นักท่องเทีย่ว

๔. อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยำกรทำง อนุรักษ์ แนวปะกำรัง ๔.๑ ลดผลกระทบจำกกำร - - -
ทะเลและชำยฝ่ัง ในพื นทีอุ่ทยำนแห่งชำติ ใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและ

ทำงทะเล รักษำควำม ชำยฝ่ังในพื นทีอุ่ทยำน
หลำกหลำยทำงชีวภำพ แห่งชำติ
ในทะเล ๔.๒ สร้ำงมำตรกำรฟืน้ฟู

ทรัพยำกรทำงทะเลในเขต
อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กิจกรรมกลยุทธ์
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๕. เตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ เตรียมพร้อมรองรับกำร ๕.๑ เตรียมกำรรองรับกำร แผนงานป้องกันเตอืนภัยแก้ไขและฟ้ืนฟู
และปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำร เปล่ียนแปลงสภำพ เปล่ียนแปลงสภำพ ความเสียหายจากภัยธรรมชาตแิละ
เปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ภูมิอำกำศและภัยพิบัติ ภูมิอำกำศโดยกำรส้ำรวจ สาธารณภัย
และพิบัติภัยธรรมชำติ ธรรมชำติ ระบบนิเวศป่ำไม้ในพื นที่ ๑. โครงกำรศูนย์ข้อมูลติดตำมกำร 90,000        ทุกกลยุทธ์

ป่ำอนุรักษ์ เปล่ียนแปลงพื นทีป่่ำและเตือนภัยพิบัติ
๕.๒ เตรียมควำมพร้อมใน ในพื นทีป่่ำอนุรักษ์
กำรป้องกันและบรรเทำ
ภัยพิบัติทีอ่ำจเกิดขึ นใน
บริเวณพื นทีป่่ำอนุรักษ์
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
๕.๓ จัดตั งศูนย์ข้อมูล
ติดตำมกำรเปล่ียนแปลง
พื นทีป่่ำและเตือนภัย
ในพื นทีป่่ำอนุรักษ์

กิจกรรมประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
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๖. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร ๖.๑ จัดท้ำองค์ควำมรู้ 5 ผลผลิต : องค์ความรู้ดา้นการอนุรักษ์
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ด้ำน ได้แก่ พันธุพ์ืช สัตว์ป่ำ ป่าไมแ้ละสัตว์ป่า

ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ จุลินทรีย์ กีฏ ต้นน ้ำ ๑. กิจกรรมวิจัยด้ำนป่ำไม้ 2,675,100   6.1,6.2,6.3
๖.๒ จัดท้ำข้อมูลเชิงรุก ๒. กิจกรรมงำนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ 3,858,000   6.1,6.2,6.3
ส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำร ๓. กิจกรรมยุทธศำสตร์งำนด้ำนกำรวิจัย 1,222,000   6.1,6.2,6.3
พื นทีป่่ำอนุรักษ์เพือ่ป้องกัน ๔. กิจกรรมโครงกำรพรรณพฤกษชำติ - 6.1,6.2,6.3
และรองรับกำรขยำยตัว ประเทศไทย
ของชุมชนในพื นทีป่่ำอนุรักษ์ ๕. กิจกรรมโครงกำรเรดพลัส(Redd Plus)  - 6.1,6.2,6.3
และบริเวณโดยรอบ ๖. โครงกำรสวนรุกขชำติ ๖๐ ปี  - 6.4
๖.๓ ศึกษำข้อมูลพื นทีเ่ขต ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต ไทย-ลำว
รักษำพันธุสั์ตว์ป่ำและเขต และสวนรุกขชำติ ๘๐ พรรษำมหำรำชินี
ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำให้เป็นปัจจุบัน
เพือ่ปรับเปล่ียนสถำนภำพ
ของพื นทีแ่ต่ละแห่งให้ถูกต้อง
ตำมวัตถุประสงค์ของกำร
ประกำศเขตพื นทีป่่ำเพือ่
กำรอนุรักษ์
๖.๔ จัดท้ำสวนพฤกษศำสตร์
ภำคเหนือ จ. น่ำน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมประเดน็ยุทธศาสตร์
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๓๑ 

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 

สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1.แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
ผลผลิตที่  1  :  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ   
1.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้   
กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 28,955,300 
กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 21,861,000 
กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ 11,225,140 
กิจกรรมพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,128,700 
กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ า 6,595,820 
กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าทะเลสาบสงขลา 5,599,570 
กิจกรรมงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา (CITES) 3,960,300 
กิจกรรมยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ 2,303,200 
กิจกรรมงานบ ารุงป่า 2,212,920 
กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมป่าไม้ 1,697,900 
กิจกรรมหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 1,500,000 
กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 1,181,600 
กิจกรรมงานคุ้มครองพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 1,108,800 
กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 1,105,000 
กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค 974,200 
กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 782,000 
กิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 625,700 
กิจกรรมโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 470,000 
กิจกรรมงานบริหารทั่วไป 439,400 
กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 351,900 
กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 309,150 
กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า 267,700 
กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 216,000 
กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้ 200,000 

 



 

 

๓๒ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมโครงการดูแลสัตว์ป่าของกลาง 200,000 
กิจกรรมโครงการพุทธอุทยานในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 46,420 
1.3 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 2,230,500 
ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3,450,140 
ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์   
กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล(กิจกรรมส ารวจทรัพยากรป่าไม้) 236,400 
กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (GIS) 206,000 
ผลผลิตที่ 4 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า   
กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้ 495,200 
กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 3,760,600 
กิจกรรมยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย 160,000 
โครงการที่ 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนว 2,082,050 
พระราชด าริ   
เพ่ิมประสิทธิภาพงานควบคุมไฟป่า 40,000 
เพ่ิมประสิทธิภาพอุทยานแห่งชาติในการป้องกันรักษาป่า  522,700 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสัตว์ป่า 999,350 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการลุ่มน้ า 150,000 
ด่านตรวจสัตว์ป่า 350,000 
ศูนย์สื่อสารส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6  สงขลา 20,000 
2.แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย   
โครงการที่ 1: โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามและเตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 90,000 

รวมทั้งสิ้น 112,856,560 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๓ 

การค านวณหาค่าเฉลี่ยงบประมาณส าหรับคัดเลือกกิจกรรมงาน/โครงการเพ่ือน ามาพิจารณาบริหารจัดการความ
เสี่ยงของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 

ค่าพิสัย = งบประมาณสูงสุด – งบประมาณต่ าสุด    (งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า –โครงการดูแลสัตว์ป่า   
ของกลาง)  
          = 28,955,300 – 200,000 
          = 28,755,300 

เกณฑ์พิจารณาแบ่งเป็น 3 ช่วง *** 
      =     28,755,300 = 9,585,100                ค่าพิสัย  =  10 
  3 
งบประมาณท่ีต่ าสุด + ค่าพิสัย   

ช่วงที่ 1 เริ่มจาก    0.2 ล้าน –  10 ล้าน          200,000  + 9,585,100 =   9,785,100 
ช่วงที่ 2     11  ล้าน –  21 ล้าน        9,785,100 + 9,585,100 =   19,370,200 
ช่วงที่ 3     22    ล้าน – 32 ล้าน    19,370,200  + 9,585,100 = 28,955,300 
 

ปัจจัยพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย 
รัฐบาล นโยบายกรม และ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์/ 
สอดคล้องกับนโยบายใด 
นโยบายหนึ่ง 

สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์/ 
สอดคล้องกับนโยบายสอง
นโยบาย 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์/ 
สอดคล้องกับทุกนโยบาย 
 

2. งบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

งบประมาณท่ีได้รับตั้งแต่ 
0.2 ล้าน – 10 ล้าน       

(ล้านบาท) 

งบประมาณท่ีได้รับ 
11 ล้าน – 21 ล้าน   

(ล้านบาท) 

งบประมาณท่ีได้รับ 
22 ล้าน – 32 ล้าน  

(ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



 

 

๓๔ 

การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 
สอดคล้อง 
กับประเด็น

ยุทธศาสตร์ (a) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

(b) 

ความส าคัญของ 
โครงการ 
(a*b) 

1. ป้องกันและฟ้ืนฟูแหล่ง 
ต้นน้ าล าธาร 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ไม่มีกิจกรรม 
 

1. กิจกรรมงานสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 

ไม่มีกิจกรรม 
 

2 
 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

3 

- 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 
 
4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ 
 
5. เตรยีมความพร้อมในการ 
รองรับและปรับตวัต่อผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศและ
พิบัติภัยธรรมชาต ิ

2. กิจกรรมงาน
พัฒนาการป่าไม้ฯ 
3.กิจกรรมงาน
อุทยานแห่งชาติ 
4. กิจกรรมงาน
พัฒนา 3 จังหวัดฯ 
5. กิจกรรมงาน
จัดการลุ่มน้ า 
6. โครงการเร่งรัดการ
จัดท าแนวเขตในพ้ืนที่
อนุรักษ์ 
 
1. กิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 
 

- 
 
 
 
1. โครงการศูนย์
ข้อมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่า
และเตือนภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ไม่มีกิจกรรม 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
 
- 

 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 



 

 

๓๕ 

 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการที่น ามาจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยงของ ดังนี้ 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า คัดเลือกกิจกรรมงาน
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ คัดเลือก
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ ส านักฯ 6 ได้รับแผนฯโครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม
และเตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ แต่เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ส านักฯ 6 ได้รับแผนเป็นปีแรกและ
ด าเนินการโดยส่วนกลาง โดยเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จึงยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จึงไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงงในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คัดเลือก
กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 

ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ได้รับแผนฯจากกรมฯ 

ในส่วนของส่วน/กลุ่ม ได้มีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมงาน/โครงการที่ได้รับแผน
ประกอบด้วยกิจกรรมงานบ ารุงป่า กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ กิจกรรมงานคุ้มครองพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ า กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า  กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค กิจกรรมงาน
พัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมบริหารความหากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมงาน
บริหารทั่วไป (กฎหมาย) 

แผนบริหารความเสี่ยง จากการคัดเลือกกิจกรรมงาน/โครงการ เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ได้ผลการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 
สอดคล้อง 
กับประเด็น

ยุทธศาสตร์ (a) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

(b) 

ความส าคัญของ 
โครงการ 
(a*b) 

6. พัฒนาองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. กิจกรรมวิจัยด้าน
ป่าไม้ 
2. กิจกรรมงาน
พฤกษศาสตร์ป่าไม้ 
3. กิจกรรมยุทธศาสตร์ 
งานด้านการวิจัย 
4. กิจกรรมโครงการ 
พรรณพฤกษชาติ
ประเทศไทย 

2 
 

2 
 

2 
 

ไม่มีกิจกรรม 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 

2 
 

2 
 

2 
 
- 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กระบวนการปฏิบัติงาน  - เพื่อควบคุมและป้องกันการ - ราษฎรยังมีการกระทําผิดกฎหมาย  5 3 15 สูง

1.ลาดตระเวนและตรวจปราบปราม กระทําผิดเกี่ยวกับการบุกรุก เกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า 

การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ พื้นที่ป่าไม้และการลักลอบล่า

การป่าไม้ สัตว์ป่า

2. ส่งเสริมและเผยแพร่ - เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
การอนุรักษ์สัตว์ป่า และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้

กับเยาวชน นักเรียน และราษฎร

ในพื้นที่มีความตระหนักถึงความ

สําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้และสัตว์ป่า

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/โครงการ/

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/

กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๓๖



37

การก าหนดเกณฑ์โอกาสผลกระทบ

ราษฎรยังมีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า
1.  โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์

โอกาส ความถ่ีทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบั
สูงมาก ≥ 1 คร้ังใน 1 เดือน 5

สูง 1 คร้ังใน 2-6 เดือน 4
ปานกลาง 1 คร้ังต่อปี 3

ต่ า 1 คร้ังต่อ 2 ปี 2
ต่ ามาก 1 คร้ังต่อ 3 ปี 1

โอกาสคิดจากจ านวนคร้ังของคดีการกระท าผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าในพืน้ทีรั่บผิดชอบของ
หน่วยงานในสังกัด

2.ผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ ความถ่ีทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบั

สูงมาก 7-8 หน่วยงาน 5
สูง 5-6 หน่วยงาน 4

ปานกลาง 3-4 หน่วยงาน 3
ต่ า 2 หน่วยงาน 2

ต่ ามาก หน่วยงานเดียว 1

ผลกระทบ คิดจากจ านวนหน่วยงานในสังกัดทีพ่บการกระท าผิดกฏหมายป่าไม้และสัตว์ป่า
จากจ านวนทัง้ส้ิน 8 หน่วยงาน



การวิเคราะหโ์อกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ปา่ (กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่)
หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปา่

รหสัปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง
ล าดับความ

เสี่ยง
โอกาส ค าอธิบาย

ผลกระทบ
ที่ได้รับ

ค าอธิบาย

1.ราษฎรยังมีการกระท าผิดกฎหมาย สูง 5 - โอกาสที่จะพบการกระท าผิดกฎหมาย 3 - จ านวนหน่วยงานในสังกัดที่พบการกระท าผิดกฎหมายปา่ไม้
เกี่ยวกับการปา่ไม้และสัตวป์า่ เกี่ยวกับปา่ไม้และสัตวป์า่ในพื้นที่รับผิดชอบ และสัตวป์า่เฉล่ีย 3-4 หน่วยงาน

ของหน่วยงานในสังกัดเฉล่ีย 1 เดือนต่อคร้ัง 
หรือมากกวา่

๓๘ 



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ปา่ (กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่)
หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปา่

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง
- ราษฎรยังมีการกระท าผิดกฎหมาย สูง - มีการออกตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย  - ราษฎรยังคงมีการบกุรุกพื้นที่ปา่
เกี่ยวกับการปา่ไม้และสัตวป์า่ และล่าสัตวป์า่

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหสัปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีใหร้ะบวุ่า"ไม่ม"ี)

๓๙ 



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ปา่ (กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่)
หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปา่

กิจกรรม
ควบคุม

แผน
มาตรการ

- ราษฎรยังคงมีการบกุรุกพื้นที่ปา่ สูง  1.ใช้มาตรการปอ้งกันอย่างเข้มข้น - พื้นที่ถูกบกุรุกลดลง ด าเนินการถึงเดือน
และล่าสัตวป์า่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ ร้อยละ 10 และการ กันยายน 2555/

1.1 ตรวจปราบปรามการกระท าผิด กระท าผิดเกี่ยวกับสัตวป์า่ ผอ.ส่วนอนุรักษ์
ในรูปแบบการลาดตระเวนเชิง ลดลงร้อยละ 10 สัตวป์า่
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ
1.2 หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏบิติังานตรวจปราบปรามทกุเดือน
1.3 ติดตามผลการปฏบิติังานตรวจ
ปราบปรามของหน่วยงานทกุ 
3 เดือน ในรูปคณะกรรมการตาม
ค าส่ังส านักฯ6
2. ประสานงาน/ประชาสัมพนัธ ์
เพื่อสร้างแนวร่วมในการปอ้งกัน
รักษาปา่

ระบกุารจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

รหสั
ปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง
ล าดับ

ความเสี่ยง

๔๐ 



การระบแุละวิเคราะหค์วามเสี่ยง Rm1
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาติ (กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง
ระดับความ

เสี่ยง
กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัตถุประสงค์ 1. แหล่งทอ่งเที่ยวยังขาดความพร้อม 4 3 12 สูง
กระบวนการปฏบิตัิงาน 1. เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยว ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
1. การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม้ี มีความพร้อมในการรองรับ สาเหตุ
ความพร้อมในการรองรับ การทอ่งเที่ยว  -ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน 

การทอ่งเที่ยว 2. เพื่อใหม้ีระบบการรักษา  -ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีอยู่
2. การใหค้วามรู้ด้านการทอ่งเที่ยว ความปลอดภยัแก่นักทอ่งเที่ยว  ขาดการดูแลรักษา 

เชิงอนุรักษก์ับนักทอ่งเที่ยว 3. เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวมีความรู้ 2. แหล่งทอ่งเที่ยวยังไม่มีมาตรการ 5 4 20 สูงมาก
และทอ่งเที่ยวโดยไม่ท าลาย ด้านการรักษาความปลอดภยัที่ดี

ทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุ
 -เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ 

และความรู้
 -ไม่มีอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในด้านการ 

รักษาความปลอดภยั
3. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ๕ ๓ ๑๕ สูง
ไม่เพยีงพอ
สาเหตุ
 -ต้องน าไปใช้ในกิจกรรมอื่น 

ที่มีความจ าเปน็

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่
เกิดจากปจัจัย

วิเคราะหค์วามเสี่ยง
กระบวนการปฏบิตัิงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏบิตัิงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม
รหสัปจัจัย

เสี่ยง
ระบคุวามเสี่ยง 

๔๑ 



1.โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
โอกาสทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ ความถ่ีทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบั

สูงมาก 5 หน่วยงาน 5
สูง 4 หน่วยงาน 4

ปานกลาง 3 หน่วยงาน 3
ต่่า 2 หน่วยงาน 2

ต่่ามาก 1 หน่วยงาน 1
ค่าอธบิาย   โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ก่าหนดจาก หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด จ่านวน 5 หน่วยงาน  
มีองค์ประกอบเหล่านี้กี่หน่วยงาน คือ ส่ิงอ่านวยความสะดวกครบถ้วนหรือไม่ มีมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัดีหรือไม่ และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภารกิจนี้มากน้อยเพยีงใด

2.ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปน็ความเส่ียงต่อองค์กร (ด้านที่ 1 )
ผลกระทบทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ ความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดบั

สูงมาก น้อยกว่า 20 % 5
สูง 20-40% 4

ปานกลาง 41-60% 3
ต่่า 61-80% 2

ต่่ามาก มากกว่า 80% 1
ค่าอธบิาย  ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 2 หมายถึง 
ผลกระทบที่เปน็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานมีส่ิงอ่านวยความสะดวกไม่เพยีงพอ
ต่อการใหบ้ริการนักทอ่งเที่ยว และส่ิงอ่านวยความสะดวกที่มีแล้ว ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ

3.ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปน็ความเส่ียงต่อองค์กร (ด้านที่ 2)
ผลกระทบทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ ความถ่ีทีจ่ะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดบั

สูงมาก น้อยกว่า 20 % 5
สูง 20-40% 4

ปานกลาง 41-60% 3
ต่่า 61-80% 2

ต่่ามาก มากกว่า 80% 1
ค่าอธบิาย

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 3 หมายถึง ผลกระทบทีเ่ป็นความเสียหายทีเ่กิดขึ้น

เนื่องจากหน่วยงานมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยวไม่เพยีงพอ และไม่ครบถ้วนต่อการใหบ้ริการ
นักทอ่งเที่ยว และเจ้าหน้าที่ไม่มีองค์ความรู้

๔๓ 

๔๒ 



4.ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปน็ความเส่ียงต่อองค์กร (ด้านที3่)

ผลกระทบทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ ความถ่ีทีจ่ะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดบั
สูงมาก น้อยกว่า 80 % 5

สูง 61-80% 4
ปานกลาง 41-60% 3

ต่่า 61-8020-40 2
ต่่ามาก น้อยกว่า 20 % 1

ค่าอธบิาย
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 4 หมายถึง ผลกระทบที่เปน็ความเสียหายที่เกิดขึ้น

เนื่องจากมีการน่าเงินงบประมาณกิจกรรมทอ่งที่ยวเชิงอนุรักษไ์ปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ

๔๓ 



การวิเคราะหโ์อกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาติ (กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

รหสัปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง
ล าดับความ

เสี่ยง
โอกาส ค าอธิบาย

ผลกระทบ
ที่ได้รับ

ค าอธิบาย

1. แหล่งทอ่งเที่ยวยังขาด สูง 4 - หน่วยงานที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ 3 - ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ และการดูแลรักษา
ความพร้อมด้าน ครบถ้วน จ านวน 4 หน่วยงาน ใช้ได้ 41 - 60 %
ส่ิงอ านวยความสะดวก

2. แหล่งทอ่งเที่ยวยังไม่มี สูงมาก 5  - หน่วยงานที่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 4 - อุปกรณ์การรักษาความปลอดภยั และองค์ความรู้ที่มีอยู่
มาตรการด้านการรักษา ไม่ครบถ้วน จ านวน 5 หน่วยงาน สามารถดูแลนักทอ่งเที่ยวได้ 20 - 40 %
ความปลอดภยัที่ดี

3. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ สูง 5  - หน่วยงานที่น าเงินกิจกรรมทอ่งเที่ยว 3 - เงินงบประมาณกิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไม่เพยีงพอ เชิงอนุรักษไ์ปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่น าไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ 41 - 60 %

จ านวน 5 หน่วยงาน

๔๔ 



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาติ (กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง
1. แหล่งทอ่งเที่ยวยังขาด สูง 1. จัดสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น  1. ส่ิงก่อสร้างดังกล่าว
ความพร้อมด้าน หอ้งน้ า ในบริเวณแหล่งทอ่งเที่ยวโดยงบปกติ ไม่ได้มาตรฐาน
ส่ิงอ านวยความสะดวก

2. ซ่อมแซมอาคารเดิมใหพ้อสามารถใช้งานได้  2. อาคารดังกล่าว สามารถ
ใช้งานได้ระดับหนึ่ง เพราะ
มีอายุการใช้งานมาก

2. แหล่งทอ่งเที่ยวยังไม่มี สูงมาก 1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยับริเวณ   1. เมื่อเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่
มาตรการด้านการรักษา จุดที่ส าคัญ ไม่สามารถช่วยเหลือได้
ความปลอดภยัที่ดี เนื่องจากยังขาดความรู้

2. ประสานขอความร่วมมือจากองค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
3. จัดซ้ืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยัที่ส าคัญ  2. อุปกรณ์ที่มี ไม่สามารถ
บางอย่าง ใช้การได้ หากเกิดเหตุการณ์

ที่รุนแรง
3. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ สูง 1. ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง  1. งบประมาณไม่ได้รับ
ไม่เพยีงพอ ส่วนทอ้งถิ่น การจัดสรรเพิ่มเติม

2. เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจาก 

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุพ์ชื

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหสัปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีใหร้ะบวุ่า"ไม่ม"ี)

๔๕ 



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาติ (กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

กิจกรรม
ควบคุม

แผน
มาตรการ

1. แหล่งทอ่งเที่ยวยังขาด สูง
ความพร้อมด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก
 - ส่ิงก่อสร้างดังกล่าว   - เสนอแผนงาน เพื่อของบประมาณ  - มีงบประมาณในการ มี.ค. - ก.ย. 55
ไม่ได้มาตรฐาน ในการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ก่อสร้างส่ิงอ านวย ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

 - ประสานงานขอรับการสนับสนุน ความสะดวก
งบประมาณจาก อบจ. และ อบต.

 - อาคารดังกล่าว สามารถ   - ขออนุมัติร้ือถอน เพื่อความ  - ท าใหเ้กิดความปลอด มี.ค. - ก.ย. 55
ใช้งานได้ระดับหนึ่ง เพราะ ปลอดภยัแก่นักทอ่งเที่ยว ภยัแก่นักทอ่งเที่ยว ส่วนอุทยานแหง่ชาติ
มีอายุการใช้งานมาก  - ของบประมาณ เพื่อก่อสร้าง  - มีส่ิงอ านวยความ

ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ได้ สะดวกใหบ้ริการ
มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

รหสั
ปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง
ล าดับ

ความเสี่ยง

ระบกุารจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงลดความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

๔๖ 



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาติ (กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

กิจกรรม
ควบคุม

แผน
มาตรการ

2. แหล่งทอ่งเที่ยวยังไม่มี สูงมาก
มาตรการด้านการรักษา
ความปลอดภยัที่ดี
 - เมื่อเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่   - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ใหม้ีความรู้  - เจ้าหน้าที่ได้มี มี.ค. - ก.ย. 55
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ในเร่ืองการช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยว ความรู้ในเร่ืองการช่วย ส่วนอุทยานแหง่ชาติ
เนื่องจากยังขาดความรู้ เหลือนักทอ่งเที่ยว
 - อุปกรณ์ที่มี ไม่สามารถ   - เสนอแผนงาน เพื่อของบประมาณ  - มีงบประมาณในการ มี.ค. - ก.ย. 55
ใช้การได้ หากเกิดเหตุการณ์ ในการซ้ืออุปกรณ์ จัดซ้ือวสัดุ และ ส่วนอุทยานแหง่ชาติ
ที่รุนแรง  - ประสานงานขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ต่างๆ

งบประมาณจาก อบจ. และ อบต.
3. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ สูง
ไม่เพยีงพอ
 - งบประมาณไม่ได้รับ   - ประสานงานขอรับการสนับสนุน  - มีงบประมาณที่ใช้ มี.ค. - ก.ย. 55
การจัดสรรเพิ่มเติม งบประมาณจาก อบจ. และ อบต. ในการปฏบิติังาน ส่วนอุทยานแหง่ชาติ

 - เสนอแผนงาน เพื่อของบประมาณ เพยีงพอ
เพิ่มเติมจากกรมฯ

ระบกุารจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

รหสั
ปจัจัย
เสี่ยง

ระบคุวามเสี่ยง
ล าดับ

ความเสี่ยง

 
๔๗ 



การระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ง Rm1
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้)
หน่วยงาน  กลุม่งานวิชาการ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสีย่ง
ระดับความ

เสีย่ง
กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ 1.เพือ่บ ำรุงดูแลรักษำสวน อัตรำกำรตำยของต้นไม้  2 2 4 ต่ ำ
ป่าไม้ พฤกษศำสตร์และสวนรุกชำติ สำเหตุ
กระบวนงำนหลัก 2.เพือ่รวบรวมขยำยพันธุไ์ม้  - เมล็ดพันธุไ์ม่มีคุณภำพ 

1. ดูแลบ ำรุงรักษำสวน 3.เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน  - ปริมำณน  ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 

พฤกษศำสตร์และสวนรุกขชำติ ป่ำไม้แก่ผู้ทีเ่กีย่วของ  - ประสบปัญหำอุทกภัย 

2. รวบรวมขยำยพันธุไ์ม้  - แมลงศัตรูพืช/วชัพืช 

3. เผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
พฤกษศำสตร์ป่ำไม้

แหล่งทีม่าความเสีย่งที่
เกิดจากปัจจัย

วิเคราะห์ความเสีย่ง
กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม
รหัสปัจจัย

เสีย่ง
ระบุความเสีย่ง 

๔๘ 

48 



 ๔๙

1.โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

โอกาส ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น ระดับ
สูงมาก เปอร์เซ็นต์การตายของกล้าไม้มากกวา่ 40 % 5

สูง เปอร์เซ็นต์การตายของกล้าไม้ระหวา่ง 31 - 40 % 4
ปานกลาง เปอร์เซ็นต์การตายของกล้าไม้ระหวา่ง 21 – 30 % 3

ต่่า เปอร์เซ็นต์การตายของกล้าไม้ระหวา่ง 10 - 20 % 2
ต่่ามาก เปอร์เซ็นต์การตายของกล้าไม้น้อยกวา่ 10 % 1

4.ผลกระทบต่อองค์กรด้านความส่าเร็จ (ด้านการปฏบิติังาน)
ในการพจิารณาผลผระทบต่อองค์กรด้านความส่าเร็จ พจิารณาจากเปา้หมายเปอร์เซ็นต์ การรอดตายของกล้าไม้
ไม่น้อยกวา่ 80 % จึงก่าหนดเกณฑ์ผลกระทบด้านความส่าเร็จได้ดังนี้

ผลกระทบ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ระดับ
สูงมาก ด่าเนินงานส่าเร็จตามแผนได้น้อยกวา่ 50 % 5

สูง ด่าเนินงานส่าเร็จตามแผนได้ 51-60 % 4
ปานกลาง ด่าเนินงานส่าเร็จตามแผนได้ 61-70 % 3

ต่่า ด่าเนินงานส่าเร็จตามแผนได้ 71-80 % 2
ต่่ามาก ด่าเนินงานส่าเร็จตามแผนได้มากกวา่ 80 % 1

ตารางโอกาส

ไม่เกิน 20% คิดเปน็จ่านวน 2,000 กล้า
   ตามแผนการปฏบิติังานได้รับการจัดสรรกล้าไม้ จ่านวน 10,000 กล้า ซ่ึงเปอร์เซ็นต์การตายที่ยอมรับได้



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง Rm1(1)
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้)
หน่วยงาน  กลุม่งานวิชาการ
รหัสปัจจัย

เสีย่ง
ระบุความเสีย่ง

ล าดับความ
เสีย่ง

โอกาส ค าอธิบาย
ผลกระทบ
ทีไ่ด้รับ

ค าอธิบาย

อัตราการตายของต้นไม้ ต ่ำ 2 ในกำรรวบรวมขยำยพันธุไ์ม้ มีโอกำสที กล้ำไม้ 2 ผลกระทบต่อองค์กรด้ำนควำมส่ำเร็จ

สาเหตุ จะตำยเนื องมำจำกสำเหตุต่ำงๆ หลำย พิจำรณำจำกเป้ำหมำยเปอร์เซ็นต์กำรรอดตำยของกล้ำไม้

 - เมล็ดพันธุไ์ม่มีคุณภาพ ประกำรเช่น เมล็ดพันธุไ์ม่มีคุณภำพ ปริมำณ อยำ่งน้อย 80 %

 - ปริมาณน ้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง น ่ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง แมลงศัตรูพืช/วชัพืช 

 - ประสบปัญหาอุทกภัย แม้กระทั งปัญหำภัยธรรมชำติ อยำ่งอุทกภัย 

 - แมลงศัตรูพืช/วชัพืช เป็นต้น เมื อพิจำรณำจำกสำเหตุดังกล่ำวแล้ว 

มีควำมเป็นไปได้ที กล้ำไม้มีโอกำสตำย 
ประมำณ 10-20 %

๕๐ 



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสีย่ง Rm2
กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้)
หน่วยงาน  กลุม่งานวิชาการ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง
อัตราการตายของต้นไม้ ต ่ำ 1. สร้ำงสวนรวบรวมพันธกุรรมพันธุไ์ม้  อัตรำกำรตำยของต้นไม้ยงัคงมีอยู ่

สาเหตุ เพื อคัดเลือกแม่ไม้ที สมบูรณ์

 - เมล็ดพันธุไ์ม่มีคุณภาพ 2. จัดซ้ือเครื องสูบน้่ำไวใ้ช้ในฤดูแล้ง 

 - ปริมาณน ้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 3. ดำยหญ้ำ ก่ำจัดศัตรูพืช ตำมระยะ 

 - ประสบปัญหาอุทกภัย ช่วงกำรเจริญเติบโต

 - แมลงศัตรูพืช/วชัพืช

หรือการจัดการทีม่ีอยู่
ความเสีย่งทีเ่หลืออยู่

รหัสปัจจัย
เสีย่ง

ระบุความเสีย่ง ล าดับความเสีย่ง
กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการทีม่ีอยู ่(กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่ม"ี)

๕๑ 



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้)
หน่วยงาน  กลุม่งานวิชาการ

กิจกรรม
ควบคุม

แผน
มาตรการ

อัตราการตายของต้นไม้ยงัคงมีอยู่ ต ่ำ P 1. จัดซ้ือเมล็ดพันธุไ์ม้จำก 1. ได้เมล็ดพันธุ์ เม.ย. - ก.ย. 55/

แหล่งที ได้มำตรฐำน เชื อถือ ที มีคุณภำพและ หน.สวนรุกขชำติ

ในคุณภำพได้ สมบูรณ์ ถ้่ำเขำนุย้

2. ส่ำรวจแหล่งแม่ไม้ 2. ได้แม่ไม้ที สม

หลำยๆ แหล่ง เพื อท่ำกำร บูรณ์เหมำะแก่กำร

คัดเลือกแม่ไม้ที สมบูรณ์ เก็บเมล็ดไม้

3. ปรับปรุงระบบกำรจ่ำย 3. กล้ำไม้ได้รับ
น้่ำในฤดูแล้งมำเป็นระบบ น้่ำอยำ่งทั วถึง

สปริงเกอร์ และเป็นกำรประ

หยดัน้่ำ

ระบุการจัดการความเสีย่ง

ยอมรับ หลีกเลีย่ง ถ่ายโอน
ลดความเสีย่ง วิธีการด าเนินการจัดการความเสีย่ง ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความเสีย่ง Rm3

หมาย
เหตุ

รหัส
ปัจจัย
เสีย่ง

ระบุความเสีย่ง
ล าดับ

ความเสีย่ง

๕๒ 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

กิจกรรมงานบํารุงป่า วัตถุประสงค์

กระบวนการปฏิบัติงาน 1.  เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกได้รับ 1.  กล้าไม้ที่นําไปปลูกซ่อม  3 2 6 ปานกลาง

1.  บํารุงรักษาสวนเดิม การบํารุงรักษาตามหลักวิชา ไม่แข็งแกร่ง  และมีความโตไม่

-  จัดซื้อหรือเพาะชํากล้าไม้ การและมีการเจริญเติบโตดี เพียงพอ

-  ซ่อมทางตรวจการ มีอัตราการรอดตายสูง

-  จัดยามป้องกันไฟ 2.  วัชพืชในแปลงปลูกป่า  4 2 8 ปานกลาง

-  ดายวัชพืช 2.  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขึ้นปกคลุมหนาแน่น  ทําให้ต้นไม้

-  ริดกิ่ง ที่ถูกบุกรุกหรือป่าเสื่อมโทรม ที่ปลูกเจริญเติบโตช้า

-  ปลูกซ่อม ให้กลับสมบูรณ์ดังเดิม

-  ตรวจนับอัตราการรอดตาย 3.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติงาน   4 5 20 สูงมาก

ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่

ครบทุกขั้นตอนในการบํารุงป่า

4.  ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ  3 2 6 ปานกลาง

ในการดูแลรักษาแปลงปลูกป่า

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๕๓



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

6.  แปลงปลูกป่าบางแปลงอยู่ใน

เขตเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่

สงบ 3  จังหวัดภาคใต้  ทําให้ไม่

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  3 4 12 สูง

7.  เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

ไม่เพียงพอ  และไม่มีประสิทธิภาพ  5 1 5 ต่ํา

8.  ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล  4 2 8 ปานกลาง

9.  ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่  3 2 6 ปานกลาง

10.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  3 2 6 ปานกลาง

ไม่เป็นไปตามกําหนด  หรือรายงาน

ตามกําหนดแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน

11.  แปลงปลูกป่าถูกบุกรุก  3 2 6 ปานกลาง

2.แนวกันไฟ 1.เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดไฟไหม้ 1.  แผนงานจัดทําแนวกันไฟ  5 1 5 ต่ํา

ไม่สอดคล้องกับเนื้อที่แปลงปลูกป่า

อาจเกิดไฟไหม้แปลงปลูกป่า

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๕๔



ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนทุกเดือน

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนทุก  6  เดือน

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนในรอบปีงบประมาณ

2 ตํ่า มีโอกาสเกิดข้ึนประมาณ 1 ครั้งใน 2 ปี

1 ตํ่ามาก มีโอกาสเกิดข้ึนประมาณ  1 ครั้งใน 3 ปี

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนทุกหน่วยงาน

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า  5  หน่วยงาน

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึน  2-5  หน่วยงาน

2 ตํ่า มีโอกาสเกิดข้ึนหน่วยงานเดียว

1 ตํ่ามาก มีโอกาสเกิดข้ึนบางส่วนในหน่วยงานเดียว

จํานวน  12  หน่วยงาน

คําอธิบาย  กําหนดโอกาสเกิดเหตุการณ์ต่างๆจากหน่วยงานภาคสนามท่ีปฏิบัติงานในกิจกรรมบํารุงป่า

เกณฑ์กําหนดท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยง

1.  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (เชิงคุณภาพ)  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (เชิงปริมาณ)  

คําอธิบาย กําหนดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆจากช่วงเวลาท่ีกําหนด

๕๕



ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย
5 สูงมาก อัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูกน้อยกว่าร้อยละ  85

4 สูง อัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูกระหว่างร้อยละ  85-90

3 ปานกลาง อัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูกระหว่างร้อยละ  91-95

2 ตํ่า อัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูกระหว่างร้อยละ  96-99

1 ตํ่ามาก ไม่มีผลกระทบเลย

คําอธิบาย   ในการปฏิบัติงานบํารุงป่าในแต่ละข้ันตอนจะมีความเส่ียงท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่ออัตราการ

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายระหว่างร้อยละ  21-25

4 สูง มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายระหว่างร้อยละ  16-20

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายระหว่างร้อยละ  11-15

2 ตํ่า มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายระหว่างร้อยละ  5-10

1 ตํ่ามาก มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายตํ่ากว่าร้อยละ  5

 การดําเนินงานประสบผลสําเร็จและไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย

 กําหนดให้มีอัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ  85                   

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (เชิงปริมาณ)

คําอธิบาย   การดําเนินงานในการบริหารจัดการให้สําเร็จตามเป้าหมายกําหนดผลลัพธ์ได้เท่ากับ  100%  ถือว่า

2.  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (เชิงคุณภาพ)

 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูก  โดยกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช

๕๖



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

1.  กล้าไม้ที่นําไปปลูกซ่อมไม่แข็งแกร่ง ปานกลาง 3 มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 1 ครั้ง/ปี 2 อัตรารอดตายของต้นไม้ที่ปลูกระหว่างร้อยละ  96-99

และมีความโตไม่เพียงพอ เมล็ดพันธุ์กล้าไม้ที่นําไปเพาะชําบางครั้ง กล้าไม่แข้งเกร่งหรือมีความโตเพียงพอทําให้อัตราการรอดตาย

จะออกล่าช้ากว่าปกติ ทําให้มีระยะเวลา ของต้นกล้าที่ปลูกลดลง

ในการเพาะชํากล้าไม้น้อย

2.  วัชพืชในแปลงปลูกป่าขึ้นปกคลุม สูง 4 มีโอกาสเกิดขึ้นทุก  6  เดือน 2 อัตรารอดตายของต้นไม้ที่ปลูกระหว่างร้อยละ  91-95

หนาแน่น  ทําให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตช้า วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมในแปลงปลูกป่า การขึ้นปกคลุมของวัชพืชส่งผลต่ออัตราการรอดตายของ

ในพื้นที่ภาคใต้จะเจริญเติบโตได้เร็วมาก ต้นไม้ที่ปลูก

เนื่องจากมีฝนตกชุก

3.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติงาน  สูงมาก ๔ มีโอกาสเกิดขึ้น 6-10 หน่วยงาน 5 อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกน้อยกว่าร้อยละ 85

ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ครบ หากมีการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการ

ทุกขั้นตอนในการบํารุงป่า ไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานอาจปฏิบัติ บํารุงป่าว่าได้ปกิบัติการถูกต้องตามหลักวิชาการและครบถ้วน

ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือไม่ครบ ทุกขั้นตอนหรือไม่

ถ้วนทุกขั้นตอนในการบํารุงป่า

4.  ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ ปานกลาง ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น 4-5 หน่วยงาน 2 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายระหว่างร้อยละ 5-10

ในการดูแลรักษาแปลงปลูกป่า บางหน่วยงานได้เข้าไปดําเนินการ การได้รับความร่วมมือในการรักษาแปลงปลูกป่าจากราษฎรที่อยู่

ปลูกป่าราญฎรเคยบุกรุก ใกล้เคียงแปลงปลูกป่าทําให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์

มาก่อน ได้ดีกว่า

๕๗



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

5.  แปลงปลูกป่าบางแปลงอยู่ใน สูง ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น  4-5  หน่วยงาน 4 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมาย  

เขตเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มีพื้นที่ปลูกป่าในแปลงเสี่ยงภัย ระหว่างร้อยละ  16-20 หากมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อย

3  จังหวัดภาคใต้  ทําให้ไม่สามารถ จากเหตุการความไม่สงบ 3 จังหวัด ทําให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องชะงัก  ส่งผลกระทบ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ชายแดนภาคใต้ 5 หน่วยงาน ต่อความสําเร็จของเป้าหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของ

การเกิดเหตุการ

6.  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ยานพาหนะ ต่ํา ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น  4-5  หน่วยงาน 1 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมาย

ไม่เพียงพอ  และไม่มีประสิทธิภาพ มียานพาหนะที่ใข้ในการปฏิบัติงาน ต่ํากว่าร้อยละ  5  การขาดยานพาหนะส่งผลกระทบต่อ

ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงานและไม่มี การปฏิบัติการในกิจกรรมบํารุงป่าเนื่องจากพื้นที่ปลูกป่า

ประสิทธิภาพเพียงพอ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

7.  ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ปานกลาง ๔ มีโอกาสเกิดขึ้นทุก  6  เดือน 2 อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก

อาจเกิดฝนแล้งทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ระหว่างร้อยละ  96-99  ปริมาณฝนที่ตกส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก

8.  ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ ปานกลาง ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น  4-5  หน่วยงาน 2 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมาย

ปัจจุบันราษฎรรับจ้างกรีดยางพาราหรือ ระหว่างร้อยละ  5-10  แรงงานเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติ

ทําสวนปาล์ม เนื่องจากมีรายได้ดีกว่า งานบํารุงป่า หากมีไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทิภาพอาจส่งผล

กระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน

๕๘



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

9.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ปานกลาง ๓ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า  4-5  หน่วยงาน 2 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายระหว่างร้อยละ 5-10

ไม่เป็นไปตามกําหนด  หรือรายงาน หน่วยงานมีรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า แรงงานเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงานบํารุงป่า  หากมีไม่

ตามกําหนดแต่ไม่ครบถ้วน หรือรานงานผลไม่ถูกครบถ้วนต้อง เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน

10.  แปลงปลูกป่าถุกบุกรุก ปานกลาง ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น  4-5  หน่วยงาน 2 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมาย

งบประมารในการดุแลรักษาแปลงปลุกป่าต่อ ร้อยละ  5-10 เมื่อพื้นที่แปลงปลูกป่าถูกบุกรุกจําเป้นต้องใน

หน่วย (Unit Cost) ต่ํา  ไม่สามารถดูแล งบประมาณในการปลุกป่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

แปลงปลูกป่าได้ทั้งปี การปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่นๆ

2.  แนวกันไฟ ต่ํา ๕ มีโอกาสเกิดขึ้นทุกหน่วยงาน 1 มีผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายต่ํากว่าร้อยละ5

แผนงานจัดทําแนวกันไฟ แผนปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2555 การจัดทําแนวกันไฟไม่สอดคล้องกับพื้นที่ปลงปลูกป่า อาจทําให้

ไม่สอดคล้องกับเนื้อที่แปลงปลูกป่า ถูกปรับลดปริมาณ เนื่องจากมีการใช้ การป้องกันการเกิดไฟไหม้มีประสิทธิภาพลดน้อยลง

อาจเกิดไฟไหม้แปลงปลูกป่า อัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ( Unit Cost) ใหม่

๕๙



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

1.  กล้าไม้ที่นําไปปลูกซ่อมไม่แข็ง ปานกลาง 1.  จัดซื้อกล้าไม้จากแหล่งกล้าไม้ภายนอก  ไม่มี

แกร่งและมีความโตไม่เพียงพอ

2.วัชพืชในแปลงปลูกป่าขึ้นปกคลุม สูง 2.  เพิ่มกิจกรรมดายวัชพืชและใส่ปุ๋ย  ไม่มี

หนาแน่น ทําให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญ จากปีละ  2  ครั้ง  เป็น  3  ครั้ง

เติบโตช้า

3.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติ สูงมาก 3.1  จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับผู้  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจ

งาน ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ ปฏิบัติ  กําชับให้ปฏิบัติงานตามหลัก ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง

ไม่ครบทุกขั้นตอนในการบํารุงป่า วิชาการ และครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามหลักวิชาการ

3.2  สํานักฯแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ และไม่ครบทุกขั้นตอน

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

3.3  จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน

3.4  ให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงาน

พร้อมภาพถ่ายทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ

4.  ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ ปานกลาง 4. ให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับชุมชน  ไม่มี

ในการดูแลรักษาแปลงปลูกป่า ในท้องถิ่นประชาสัมพันธ์  ให้ทราบ 

และขอความร่วมมือ

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๖๐



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

5.  แปลงปลูกป่าบางแปลงอยู่ใน สูง 5.1  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้าน  อาจเกิดเหตุการณ์ความ

เขตเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่ ความมั่นคง  ในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่สงบที่ไม่สามารถเข้าไป

สงบ 3  จังหวัดภาคใต้  ทําให้ไม่ 5.2  ใช้การสนธิกําลังในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้ในช่วง

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อเหตุการณ์สงบ  และสามารถเข้าดําเนิน ระยะเวลานาน

การได้

6.เครื่องมือ  อุปกรณ์  ยานพาหนะ ต่ํา 6.1  รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  ไม่มี

ไม่เพียงพอ  และไม่มี และพันธุ์พืช

ประสิทธิภาพ 6.2  ใช้ยานพาหนะส่วนตัว  และยานพาหนะ

รับจ้างในการออกปฏิบัติงาน

7.  ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ปานกลาง 7.1  ในการสนธิกําลังในการปฏิบัติงาน  ไม่มี

7.2  ใช้สารอุ้มความชื้น (โพลิเมอร์)ในการ

ปลูกซ่อม

8.  ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ ปานกลาง 8.  จัดหาแรงงานจากแหล่งอื่นเข้าไปปฏิบัติงาน  ไม่มี

9.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ปานกลาง 9.  จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานและกําชับให้รายงาน  ไม่มี

ไม่เป็นไปตามกําหนด  หรือรายงาน ตามกําหนด

ตามกําหนดแต่ไม่ครบถ้วน

10.  แปลงปลูกถูกบุกรุก ปานกลาง 10.1  กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ให้หมั่นตรวจ  ไม่มี

ตราดูแล อย่างสม่ําเสมอ

ลําดับความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

๖๑



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

10.2  ประสานขอกําลังจากหน่วยงานในพื้นที่

อนุรักษ์เพื่อร่วมกันตรวจตราดูแลแปลงปลูกป่า

อย่างสม่ําเสมอ

2.  แผนงานจัดทําแนวกันไฟ ต่ํา 2.1  รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า   ไม่มี

ไม่สอดคล้องกับเนื้อที่แปลงปลูกป่า และพันธุ์พืช  เพื่อพิจารณาจัดงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับพื้นที่

2.2  จัดเวรยามลาดตระเวนป้องกันไฟไหม้

แปลงปลูกป่าเพิ่มขึ้น

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลาํดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๖๒



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบํารุงป่า)

หน่วยงาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจ สูงมาก   1.1  เพิ่มความถี่ในการออก การปฏิบัติงาน มี.ค.  -  ก.ย.  55

ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ตรวจติดตามของคณะกรรมการ ในกิจกรรมบํารุงป่า ผู้อํานวยการ

ตามหลักวิชาการ ตามคําสั่งสํานักฯ6 ให้มากขึ้น สัมฤทธิ์ผล ส่วนฟื้นฟูและ

และไม่ครบทุกขั้นตอน 1.2  ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ ครบถ้วนตาม พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

กํากับดูแลออกตรวจติดตาม เป้าหมาย  100%

เพื่อให้คําแนะนําและกําชับ

ในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

หลักวิชาการและขั้นตอน

การปฏิบัติ

2.  อาจเกิดเหตุการณ์ความ สูง  2.1  ประสานความร่วมมือหน่วย

ไม่สงบที่ไม่สามารถเข้าไป งานด้านความมั่นคงและหน่วยงาน

ปฏิบัติงานได้ในช่วง ในสังกัดในพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติงาน

ระยะเวลานาน

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง

๖๓



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ วัตถุประสงค์ 1. เกิดคดีการบุกรุกทําลาย 3 2 6 ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน 1. เพื่อป้องกันการบุกรุก พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

1. การป้องกันและปราบปราม ทําลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สาเหตุ

การกระทําผิดกฎหมายว่าด้วย 2. เพื่อป้องกันการลักลอบ 1.1 ราษฏรต้องการพื้นที่ทํากิน 
การป่าไม้ การตัดไม้ ล่าสัตว์ป่า 1.2 การลาดตระเวณตรวจปราบปราม 
2. การส่งเสริม สนับสนุน และหาของป่า ไม่ทั่วถึง

การนันทนาการ และสื่อความหมาย 3. เพื่อสร้างจิตสํานึก 2. งบประมาณไม่เพียงพอ 3 4 12 สูง

ในการร่วมกันดูแลพื้นที่ ต่อการปฏิบัติงาน

อุทยานแห่งชาติ สาเหตุ

4. เพื่อสร้างความรู้ 2.1 มีการปรับลดงบประมาณที่ใช้ 
ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ ลดลงทุกปี

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2.2 การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
(Unit Cost) ในการดูแลพื้นที่ป่าต่ํา

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๖๔



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

3. นโยบายของรัฐไม่ชัดเจน มีการ ๓ ๕ ๑๕ สูง

เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล

สาเหตุ

3.1 มีมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ 
ที่ผ่อนปรนต่อผู้บุกรุก

4. การดําเนินการตามมาตรา 22 แห่ง 3 3 9 สูง

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 ไม่ประสบผลสําเร็จ

สาเหตุ

4.1 การต่อต้านจากประชาชน 
ที่เสียผลประโยชน์

4.2 ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ 
4.3 ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๖๕



1.โอกาสท่ีจะเกิดคดีบุกรุกทําลายพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความถ่ีที่จะเกิดข้ึน (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก มากกว่า 200 คดี/ปี 5

สูง ต้ังแต่ 151-200 คดี/ปี 4

ปานกลาง ต้ังแต่ 101-150 คดี/ปี 3

ตํ่า ตั้งแต่ 50-100 คดี/ปี 2

ตํ่ามาก น้อยกว่า 250 คดี/ปี 1

คําอธิบาย

1.เป็นความเส่ียงของโอกาสท่ีจะเกิดคดีการบุกรุกทําลายพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
2. จากสถิติข้อมูลการเกิดคดีการบุกรุกทําลายพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติของส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มีคดีการบุกรุกทําลายพื้นท่ีเฉลี่ย177 คดี/ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 131 คดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 246 คดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 224 คดี 

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 108 คดี)

2. ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงต่อพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ (ด้านท่ี 1)
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกมากกว่า 1,400 ไร่/ปี 5

สูง พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกมากกว่า 1,101-1,400 ไร่/ปี 4

ปานกลาง พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกมากกว่า 801-1,100 ไร่/ปี 3

ตํ่า พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกมากกว่า 500-800 ไร่/ปี 2

ตํ่ามาก พื้นท่ีป่าถูกบุกรุกน้อยกว่า 1,500 ไร/่ปี 1

คําอธิบาย

1. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 2 หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนต่อพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ หากเกิดการบุกรุกทําลายป่า

2. จากสถิติข้อมูลการเกิดคดีการบุกรุกทําลายพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติของส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีพื้นท่ีป่าถูกบุกรุกทําลาย
เฉลี่ย 1,225ไร่/ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จาํนวน 1,020 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

จํานวน 1,941 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 1,377 ไร่

 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 565 ไร่)

๖๖



3. ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงต่อพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ (ด้านท่ี 2)
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความถ่ีที่จะเกิดข้ึน (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานไม่ต่อเน่ือง 5

สูง ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานท่ีน้อยกว่าจํานวนงานท่ีปฏิบัติ 4

ปานกลาง ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3

ตํ่า ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอและเหลืออีกเล็กน้อย 2

ตํ่ามาก ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอและมีเหลือใช้ในกิจกรรมอ่ืน 1

คําอธิบาย

1. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 3 หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และต่อเน่ือง เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

4. ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงต่อพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ (ด้านท่ี 3)
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความถ่ีที่จะเกิดข้ึน (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ผล เน่ืองจากมีการผ่อนปรน 5

สูง มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ผล 25% 4

ปานกลาง มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ผล 50% 3

ตํ่า มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ผล 75% 2

ตํ่ามาก มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ผล 100% 1

คําอธิบาย
1. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 4 หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก รัฐบาลมีนโยบายไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปล่ียนรัฐบาล

5. ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงต่อพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ (ด้านท่ี 4)
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความถ่ีที่จะเกิดข้ึน (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก ไม่มีการดําเนินการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 5

สูง สามารถดําเนินการตามมาตรา 22 ฯ ได้ผล 25 % 4

ปานกลาง สามารถดําเนินการตามมาตรา 22 ฯ ได้ผล 50 % 3

ตํ่า สามารถดําเนินการตามมาตรา 22 ฯ ได้ผล 75 % 2

ตํ่ามาก สามารถดําเนินการตามมาตรา 22 ฯ ได้ผล 100 % 1

คําอธิบาย
1. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงตามข้อ 5 หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก อุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถดําเนินการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประสบผลสาํเร็จ

๖๗



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

1. เกิดคดีการบุกรุกทําลาย ปานกลาง 3 - มีคดีบุกรุกทําลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 - มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจํานวน 565 ไร่

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จํานวน 107 คดี

2. งบประมาณไม่เพียงพอ สูง 3 - มีคดีบุกรุกทําลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4  - ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานน้อยกว่า

ต่อการปฏิบัติงาน จํานวน 107 คดี จํานวนงานที่ปฏิบัติ

3. นโยบายของรัฐไม่ชัดเจน มีการ สูง 3 - มีคดีบุกรุกทําลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 5  - มีกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ผล 

เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล จํานวน 107 คดี เนื่องจากมีการผ่อนปรน

4. การดําเนินการตามมาตรา สูง 3 - มีคดีบุกรุกทําลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 - สามารถดําเนินการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ

22 แห่งพระราชบัญญัติ จํานวน 107 คดี อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ผลเพียง 50 %

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ไม่ประสบผลสําเร็จ

๖๘



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

1.เกิดคดีการบุกรุกทําลาย ปานกลาง 1. เพิ่มจํานวนครั้งในการออกตรวจปราบปราม  1. ช่วงเวลาในการออก

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตรวจปราบปรามไม่เหมาะสม

2. จัดตั้งจุดสกัด  2. ขาดแคลนงบประมาณ

ในการจัดตั้งจุดสกัด

3. การส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์  3. รูปแบบและวิธีการ

รูปแบบต่างๆ เช่น จัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถ

หอกระจายข่าว หน่วยประชาสัมพันธ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เคลื่อนที่ จดหมายข่าว เป็นต้น

4. การฝึกทบทวนพนักงานลาดตระเวณป่า  4. ไม่มีการจัดฝึกทบทวน

พนักงานลาดตระเวณป่า

5. จัดตั้งเครือข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์ 5. เครือข่ายชุมชนยังไม่ได้

ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

6. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ 6. ขาดงบประมาณ

ทหารหรือตํารวจ สนับสนุนขณะออกปฏิบัติงาน

2. งบประมาณไม่เพียงพอ สูง 1. ใช้การบูรณาการในการปฏิบัติงานและ  1. งบประมาณไม่ได้รับ
ต่อการปฏิบัติงาน งบประมาณร่วมกับโครงการอื่นๆ การจัดสรรเพิ่มเติม

2. เสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
 และพันธุ์พืช เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๖๙



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

3. นโยบายของรัฐไม่ชัดเจน มีการ สูง 1. มีการตรวจสอบการพิสูจน์สิทธิครอบครอง  1. รัฐไม่มีแนวทางการปฏิบัติ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล ของราษฎรในการทํากินก่อนหรือหลัง ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

ประกาศพื้นที่ฯ

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้รับรู้ใน   2. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์สิทธิ เรื่องการพิสูจน์สิทธิไม่เพียงพอ

4. การดําเนินการตามมาตรา สูง 1. มีการเร่งรัด กําชับ และติดตาม การดําเนิน  1. หน่วยงานยังไม่สามารถ

22 แห่งพระราชบัญญัติ การตาม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ ดําเนินการตามที่เร่งรัด และ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นระยะๆ กําชับ ได้

ไม่ประสบผลสําเร็จ 2. พื้นที่บางแห่ง ไม่สามารถ

ดําเนินการได้ เนื่องจาก

อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๗๐



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

1. เกิดคดีการบุกรุกทําลาย ปานกลาง

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

  - ช่วงเวลาในการออก   - กําหนดให้มีการลาดตระเวณ  - สามารถลดการบุกรุก มี.ค. - ก.ย. 55

ตรวจปราบปรามไม่เหมาะสม ในวันหยุดราชการ พื้นที่ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 - ขาดแคลนงบประมาณ   - เสนอแผนงาน เพื่อของบ  - มีงบประมาณในการ มี.ค. - ก.ย. 55

ในการจัดตั้งจุดสกัด ประมาณจัดตั้งจุดสกัด จัดตั้งจุดสกัด ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 - ประสานงานขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก อบจ. และ อบต.

 - รูปแบบและวิธีการ   - เข้าร่วมประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  - กลุ่มเป้าหมาย มี.ค. - ก.ย. 55

ประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  - ประสานงานผู้นําชุมชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์มากขึ้น

ที่มีการบุกรุกสูง

 - ไม่มีการจัดฝึกทบทวน   - ประสานงานขอรับการสนับสนุน  - พนักงานลาดตระเวณ มี.ค. - ก.ย. 55

พนักงานลาดตระเวณป่า งบประมาณจาก อบจ. และ อบต. มีศักยภาพในการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 - เสนอแผนงาน เพื่อของบ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ประมาณจัดฝึกทบทวน

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน

ลดความเสี่ยง

๗๑



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

 - เครือข่ายชุมชนยังไม่ได้   - ให้รางวัลชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ  - ชุมชนให้ความร่วมมือ มี.ค. - ก.ย. 55

ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เต็มที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 - ขาดงบประมาณสนับสนุน   - เสนอแผนงาน เพื่อของบประมาณ  - มีงบประมาณในการ มี.ค. - ก.ย. 55

ขณะออกปฏิบัติงาน ในการสนธิกําลัง สนับสนุนออกปฏิบัติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

งานกับหน่วยงานอื่น

2. งบประมาณไม่เพียงพอ สูง

ต่อการปฏิบัติงาน

 -งบประมาณไม่ได้รับ   - ประสานงานขอรับการสนับสนุน  - มีงบประมาณที่ใช้ มี.ค. - ก.ย. 55

การจัดสรรเพิ่มเติม งบประมาณจาก อบจ. และ อบต. ในการปฏิบัติงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 - เสนอแผนงาน เพื่อของบ เพียงพอ

ประมาณเพิ่มเติมจากกรมฯ

3. นโยบายของรัฐไม่ชัดเจน สูง

และต่อเนื่อง

 - รัฐไม่มีแนวทางการปฏิบัติ 
ต่อไปที่ชัดเจน

 - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล   - ออกประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจ  - ประชาชนได้รับข้อมูล มี.ค. - ก.ย. 55

เรื่องการพิสูจน์สิทธิไม่เพียงพอ กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยและ เรื่องการพิสูจน์สิทธิและ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ที่ทํากินอยู่ในอุทยานแห่งชาติ มีความเข้าใจมากขึ้น

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน

ลดความเสี่ยง

๗๒



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ)

หน่วยงาน  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

4. การดําเนินการตามมาตรา สูง

22 แห่งพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ไม่ประสบผลสําเร็จ

 - หน่วยงานยังไม่สามารถ   - ออกติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน  - พื้นที่แปลงที่จับกุม มี.ค. - ก.ย. 55

ดําเนินการตามที่เร่งรัด และ ทุกๆเดือน หากมีปัญหาอุปสรรคใด สามารถดําเนินการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

กําชับ ได้ ให้รายงาน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา ตามมาตรา 22 

ได้เพิ่มขึ้น

 - พื้นที่บางแห่ง ไม่สามารถ   - เสนอกรมอุทยานแห่งชาติฯ  - หน่วยงานในพื้นที่ มี.ค. - ก.ย. 55

ดําเนินการได้ เนื่องจาก เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ สามารถดําเนินการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ดําเนินการต่อไป ตามมาตรา 22 ได้

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน

ลดความเสี่ยง

๗๓



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

การป้องกันปราบปราม เพื่อเฝ้าระวังรักษาพื้นที่ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลายเพิ่มขึ้น

การบุกรุกทําลายป่า ป่าอนุรักษ์อย่างสม่ําเสมอ สาเหตุ

๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และต่อเนื่อง และมี ๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๓ ๒ ๖ ปานกลาง

งานป้องกันรักษาป่าใน ประสิทธิภาพ 1.๑ อัตรากําลังเจ้าหน้าที่มี 
พื้นที่ตามขนาดอัตรากําลัง จํานวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบ

ที่มีอยู่จริง กับพื้นที่รับผิดชอบ และไม่มี

๒. จัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ หน่วยงานภาคสนามในสังกัด

ปฏิบัติงานให้ตามความ ๑.๒ ขาดเครื่องมือและเทคโน- 
เหมาะสม โลยีที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ 

๓.จ้างเหมาอัตราเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณภาพสูงมาจัดเก็บข้อมูล

จัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิ- ที่ใช้ในการตรวจสอบสอบติดตาม

ศาสตร์ด้านป่าไม้ ความเปลี่ยนแปลงทรัพยากร

๔.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อ ป่าไม้ 

ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันรักษา ๑.๓ การบินตรวจสอบสภาพ 
ป่า ลาดตระเวนตรวจป่า ป่าไม้เป็นไปไม่ต่อเนื่อง

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๗๔



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

๕. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ๑.๔ เจ้าหน้าที่เกิดความไม่มั่นใจ 
ป้องกันรักษาป่า ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 

๖. ประสานเครือข่าย รสทป. เนื่องจากขาดอาวุธเพื่อใช้ใน

๗. การติดตาม รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติงาน

สถิติเกี่ยวกับการกระทําผิด 1.5 ความร่วมมือและความ 
กฎหมายป่าไม้ เข้าใจของราษฎรในพื้นที่ต่อ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน 3 4 12 สูง

๒.๑ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียง 
พอต่อการปฏิบัติงาน

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๗๕



โอกาสท่ีจะเกิดคดีบุรุกทําลายพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

โอกาสท่ีจะเกิด ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน

สูงมาก มากกว่า ๔๐๐ คดี / ปี 5

สูง ระหว่าง ๓๐๐ - ๓๙๙ คดี / ปี 4

ปานกลาง ระหว่าง ๒๐๐ - ๒๙๙ คดี / ปี 3

ต่ํา ระหว่าง ๑๐๐ - ๑๙๙ คดี / ปี 2

ต่ํามาก น้อยกว่า ๙๙ คดี / ปี 1

คําอธิบาย

๑. เป็นความเส่ียงของโอกาสท่ีจะเกิดคดีการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

๒. จากสถิติข้อมูลการเกิดคดีบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สํานักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษ์ท่ี ๖ (สงขลา) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ มีคดีบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีเฉล่ีย 253 คดี 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน 138 คดี     ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน 154 คดี     ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน 234 คดี

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน 391 คดี     ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน 253 คดี     ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน 261 คดี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน 347 คดี     ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน 290 คดี     ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน 208 คดี

ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงต่อพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (ด้านการปฏิบัติงาน)

ผลกระทบ ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน

สูงมาก พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกมากกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ 5

สูง พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกระหว่าง ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐  ไร่ 4

ปานกลาง พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกระหว่าง ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐  ไร่ 3

ต่ํา พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกระหว่าง ๑,๕๐๑ - ๒,๐๐๐ ไร่ 2

ต่ํามาก พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกน้อยกว่า ๑,๕๐๐  ไร่ 1

คําอธิบาย

๑. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดต่อพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ หากเกิดคดี

บุกรุกทําลายป่า

๒. จากสถิติข้อมูลการเกิดคดีบุรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สํานักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษ์ท่ี ๖ (สงขลา) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๓ มีพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทําลายเฉล่ียปีละ 2,715.20 ไร่ 

ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน 1,261.20 คดี   ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน 1,248.47 คดี   ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน 3,024.94 คดี

ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน 4,507.33 คดี   ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน 2,298.28 คดี   ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน 2,242.63 คดี

ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน 4,858.88 คดี   ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน 3,686.07 คดี   ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน 1,309.03 คดี

๗๖



ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงต่อพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (ด้านการเงิน)

ผลกระทบ ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน

สูงมาก ไม่ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานท่ีต่อเนื่อง 5

สูง ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานท่ีน้อยกว่าจํานวนงานท่ีปฏิบัติ 4

ปานกลาง ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอต่องานท่ีปฏิบัติ 3

ต่ํา ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานเพียงพอและมีเหลือพอท่ีใช้ได้อีก 2

ต่ํามาก ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานมากพอท่ีใช้สนับสนุนในกิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 1

คําอธิบาย

๑. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก

การได้รับงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ และต่อเนื่อง เม่ือเทียบกับแผนท่ีวางไว้

๗๗



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลายเพิ่มขึ้น 

สาเหตุ

1.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ปานกลาง 3 เกิดคดีการบุกรุกทํารายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 พื้นที่ป่าถูกบุกรุกระหว่าง 1,501 - 2,000 ไร่

1.1อัตรากําลังเจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อย ระหว่าง 200 - 299 คดี/ปี

 เมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ และไม่มี

หน่วยงานภาคสนามเป็นของตนเอง

1.2ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เช่น คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพสูงมาจัดเก็บ

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้

1.3การบินตรวจสภาพป่าไม้เป็นไป

ไม่ต่อเนื่อง

1.4เจ้าหน้าที่เกิดความไม่มั่นใจในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากขาด

อาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

1.5ความร่วมมือและความเข้าใจของ

ราษฎรในพื้นที่ต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่

๗๘



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

2.ความเสี่ยงด้านการเงิน สูง ๓ เกิดคดีการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔ ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานที่น้อยกว่าจํานวนงานที่

2.1งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ระหว่าง 200 - 299 คดี/ปี ที่ปฏิบัติ

ต่อการปฏิบัติงาน

๗๙



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลายเพิ่มขึ้น

สาเหตุ

๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ปานกลาง

1.๑ อัตรากําลังเจ้าหน้าที่มี  -จัดชุดสายตรวจออกลาดตระเวนป้องกัน   - การออกลาดตระเวนไม่สม่ําเสมอ

จํานวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบ รักษาป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

กับพื้นที่รับผิดชอบ และไม่มี ทั้งหมด

หน่วยงานภาคสนามเป็นของ  - อัตรากําลังไม่เพียงพอ เนื่องจาก

ตนเอง มีการโยกย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการ

๑.๒ ขาดเครื่องมือและเทคโน-  - จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ถูกบุกรุกทําลาย และ  ที่อื่น

โลยีที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ การจัดทําแผนการตรวจติดตาม  - ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

ที่มีคุณภาพสูงมาจัดเก็บข้อมูล และมีคุณภาพสูงมาใช้ในการ

ที่ใช้ในการตรวจสอบสอบติด ปฏิบัติงาน

ตามความเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรป่าไม้ 

๑.๓ การบินตรวจสอบสภาพ  - ให้กรมอุทยานฯ กําหนดแผนการบิน   - ยังไม่สามารถออกบินตรวจสอบ

ป่าไม้เป็นไปไม่ต่อเนื่อง ออกตรวจสอบสภาพป่าทุกเดือน พร้อมทั้ง ได้ตามแผนที่วางไว้

กําหนดมาตรการการตรวจติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๘๐



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

1.4เจ้าหน้าที่เกิดความไม่มั่นใจ - จัดชุดสายตรวจออกลาดตระเวนป้องกัน  - เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เนื่อง รักษาป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในการปฏิบัติงาน

จากขาดอาวุธเพื่อใช้ในการ - เจ้าหน้าที่อาจได้รับบาดเจ็บ 

ปฏิบัติงาน หรือเสียชีวิต หากเกิดการปะทะกับ

ผู้บุกรุกเนื่องจากขาดอาวุธ

- การปฏิบัติงานลาดตระเวนป่าไม่

สามารถดําเนินการได้ตลอดปี

งบประมาณ

1.5ความร่วมมือและความเข้าใจ - จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้อง 
ราษฎรในพื้นที่ต่อการปฏิบัติงาน กันรักษาป่า โดยเน้นประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดป่า

ของเจ้าหน้าที่  เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้าใจในการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่

2.ความเสี่ยงด้านการเงิน - พยายามจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้เพียง 
2.1 งบประมาณที่ได้รับไม่ พอ กรณีที่ไม่เพียงพอ ก็ทําการอนุมัติรับงบ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประมาณเพิ่มเติม

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๘๑



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทําลายเพิ่มขึ้น

สาเหตุ

๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ปานกลาง

1.๑ อัตรากําลังเจ้าหน้าที่มี   - จัดสรรกําลังเจ้าหน้าที่ออก  - สามารถออก เม.ย. - ก.ย. ๕๕

จํานวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบ เป็นหมวดหมู่ และจัดทําแผน ลาดตระเวนได้ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

กับพื้นที่รับผิดชอบ และไม่มี การออก-ลาดตระเวนให้ครอบ ครอบคลุมทุก

หน่วยงานภาคสนามเป็นของ คลุมทุกพื้นที่ พื้นที่ และพื้นที่ป่า

ตนเอง  - ประสานงานหน่วยงานอื่น ถูกบุรุกทําลายลด เม.ย. - ก.ย. ๕๕

ร่วมออกลาดตระเวน ลงจากปีก่อนหน้า ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

 - ได้รับความร่วม

มือจากหน่วยงาน

ต่างๆเป็นอย่างดี

๑.๒ ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยี  - จัดหาเครื่องมือให้  - มีเครื่องมือที่ เม.ย. - ก.ย. ๕๕

ที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทันสมัยเข้ามาใช้ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

ที่มีคุณภาพสูงมาจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ ในหน่วยงาน

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3
๘๒



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

ในการตรวจสอบติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้

1.3การบินตรวจสภาพป่าไม้  - ดําเนินการตามแผนที่กรมฯ - สามารถออกบินตรวจ เม.ย. - ก.ย.55

เป็นไปไม่ต่อเนื่อง วางไว้อย่างเคร่งครัด และราย สอบสภาพป่าได้ครบ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

งานผลการบินกรณีไม่สามารถ ตามแผน

ออกตรวจสอบสภาพป่าได้ให้

กรมฯทราบ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

1.4เจ้าหน้าที่เกิดความไม่มั่นใจใน  - จัดหาอาวุธให้ตามความเหมาะสม - เจ้าหน้าที่มีความมั่น เม.ย. - ก.ย.55

การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเนื่อง และเพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู่ ใจในการออกปฏิบัติงาน ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

จากขาดอาวุธเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม

1.5ความร่วมมือและความเข้าใจ  - จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ - ราษฎรในพื้นที่เข้าใจ เม.ย. - ก.ย.55

ของราษฎรในพื้นที่ต่อการปฏิบัติ รณรงค์ป้องกันรักษาป่า โดยเน้น และให้ความร่วมมือ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

งานของเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดป่า เพื่อสร้าง กับเจ้าหน้าที่ในการ

เครือข่ายและความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ
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กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

หน่วยงาน  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

2.ความเสี่ยงด้านการเงิน.

2.1 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สูง  - เมื่อได้รับงบประมาณมาให้ - บริหารจัดการ เม.ย. - ก.ย.55

ต่อการปฏิบัติงาน ดําเนินการจัดทําแผนจัดสรรงบ งบประมาณที่มีอยู่ได้ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ

ประมาณการใช้จ่าย และควบคุม อย่างคุ้มค่า

การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็น และมีประสิทธิภาพ

ไปตามแผนอย่างเคร่งครัด กรณีไม่

สามารถจัดสรรงบประมาณให้เพียง

พอได้ ให้ขออนุมัติงบประมาณ

เพิ่มเติมให้เพียงพอกับอัตรากําลัง

เจ้าหน้าที่และสามารถปฏิบัติงาน

ได้ทั้งหมด

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ํา)

หน่วยงาน  ส่วนจัดการต้นน้ํา

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

งานจัดการลุ่มน้ํา เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําที่

     กระบวนการทํางาน เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพ  พื้นที่แปลงปลูกปรับปรุงระบบ

   ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา  นิเวศต้นน้ําถูกบุกรุก

   - ดายวัชพืช สาเหตุ  เนื่องจากมีช่วงว่างการ   4 4 16 สูง

   - ปลูกซ่อม การเฝ้าระวังแปลงปลูกทําให้มีผู้

   - ซ่อมแนวกันไฟ เข้ามาบุกรุกแผ้วถางปลูกอาสินได้

 งบประมาณอาจไม่คุ้มค่ากับผลงาน

สาเหตุ ต้นไม้ที่ปลูกอาจถูกผู้บุกรุก  5 3 15 สูง

ตัดฟัน ต้องปลูกซ่อมใหม่ โตช้า

 ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้  4 4 16 สูง

สาเหตุ นโยบายของรัฐที่ผ่อนปรน

ต่อผู้บุกรุกและยางพาราเป็นพืช

เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โอกาสท่ีเกิดการบุกรุกแปลงปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ้า

โอกาส ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก มีความพยายามเข้ามาบุกรุกมากกว่า 3 ครั้งต่อปี 5

สูง มีความพยายามเข้ามาบุกรุก 3 ครั้งต่อปี 4

ปานกลาง มีความพยายามเข้ามาบุกรุก 2 ครั้งต่อปี 3

ตํ่า มีความพยายามเข้ามาบุกรุก 1 ครั้งต่อปี 2

ตํ่ามาก ไม่มีพฤติกรรมการพยายามเข้ามาบุกรุก 1

ผลกระทบจากที่แปลงปลูกปรับปรุงระบบนิเวศถูกบุกรุก

ผลกระทบ ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกและต้องปลูกซ่อมมากกว่า 50 % 5

สูง พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกและต้องปลูกซ่อมมากกว่า 40 % 4

ปานกลาง พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกและต้องปลูกซ่อมมากกว่า 30 % 3

ตํ่า พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกและต้องปลูกซ่อมมากกว่า 10 % 2

ตํ่ามาก พ้ืนที่แปลงไม่ถูกบุกรุก 1

ความเสี่ยงด้านการเงิน

โอกาสท่ีจะเกิดสภาพการที่งบประมาณที่ลงทุนไปกับกิจกรรมจะได้ผลงานไม่คุ้มค่าเพราะมีการสูญเสียไปกับการ

ปลูกซ่อมต้นไม้ที่ถูกตัด

โอกาส ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมมากกว่า 3 ครั้ง ต่อปี 5

สูง งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อม 3 ครั้ง ต่อปี 4

ปานกลาง งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมม 2 ครั้ง ต่อปี 3

ตํ่า งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อม 1 ครั้ง ต่อปี 2

ตํ่ามาก พ้ืนที่แปลงไม่ถูกบุกรุก 1
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ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนเมื่อต้องปลูกซ่อมบ่อยๆ

ผลกระทบ ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมมากกว่า 50% 5

สูง งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมถึง 50% 4

ปานกลาง งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมถึง 40% 3

ตํ่า งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมถึง 30% 2

ตํ่ามาก งบประมาณสูญเสียไปกับการซ่อมถึง 20% 1

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้

โอกาสท่ีจะเกิดการไม่สามารถบังคับสารถบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้บุกรุกแปลงปลูกปรับปรุงระบบนิเวศ

ต้นนํ้าได้

โอกาส ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก มีความพยายามรวมตัวกันต่อต้านโดยอ้างนโยบายรัฐต่างๆมากกว่า 2 ครั้งต่อปี 5

สูง มีความพยายามรวมตัวกันต่อต้านโดยอ้างนโยบายรัฐต่างๆ  2 ครั้งต่อปี 4

ปานกลาง มีความพยายามรวมตัวกันต่อต้านโดยอ้างนโยบายรัฐต่างๆ  1 ครั้งต่อปี 3

ตํ่า ผู้บุกรุกอ้างนโยบายรัฐต่างๆและอ้างว่าทําไมไม่จับกุมผู้บุกรุกรายอ่ืนๆ 2

ตํ่ามาก ยินยอมให้จับกุมโดยไม่พาดพิงเรื่องใดๆ 1

ผลกระทบที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้บุกรุกแปลงปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ้าได้

ผลกระทบ ระดับความเสียหาย ระดับ

สูงมาก พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้และต้องปลูกซ่อมมากกว่า 50% 5

สูง พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้และต้องปลูกซ่อมมากกว่า 40% 4

ปานกลาง พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้และต้องปลูกซ่อมมากกว่า 30% 3

ตํ่า พ้ืนที่แปลงปลูกถูกบุกรุกตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้และต้องปลูกซ่อมมากกว่า 10% 2

ตํ่ามาก พ้ืนที่แปลงปลูกไม่ถูกบุกรุก 1

๘๗



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ํา)

หน่วยงาน  ส่วนจัดการต้นน้ํา

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

 พื้นที่แปลงปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา สูง 4 - พื้นที่แปลงปลูกปรับปรุงระบบนิเวศ 4 - เมื่อมีการบุกรุกเข้ามาอีกมักจะมีการ

 ถูกบุกรุก   ต้นน้ํา เป็นการปลูก 25 ต้นต่อไร่ใน   แผ้วถางตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้และเกิด

สาเหตุ  เนื่องจากมีช่วงว่างการการเฝ้าระวัง   พื้นที่ป่าที่มักผ่านการบุกรุกมาแล้ว   ความยากลําบากในการฟื้นฟู

แปลงปลูกทําให้มีผู้เข้ามาบุกรุกแผ้วถาง   และมักมีความพยายามกลับเข้ามา  มักต้องปลูกซ่อมมากกว่า 40 %

ปลูกอาสินได้   บุกรุกอีกทั้งจากผู้บุกรุกเดิมและ

  คนใหม่ประมาณ 3 ครั้งต่อปี

 งบประมาณอาจไม่คุ้มค่ากับผลงาน สูง 4 - งบประมาณต่อหน่วยต่อไร่ในกิจกรรม 3  - เมื่อถูกบุกรุกตัดต้นไม้ที่ปลูกตามแผนงาน

สาเหตุ ต้นไม้ที่ปลูกอาจถูกผู้บุกรุก   ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา ปีที่ 7-10   อาจต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการ

ตัดฟัน ต้องปลูกซ่อมใหม่ โตช้า   ไร่ละ 333 บาท ค่อนข้างน้อยไม่   ปลูกซ่อมประมาณ 50 %

  สามารถใช้ในการเฝ้าระวังแปลงได้

 อาจสูญเสียไปกับการปลูกซ่อม 3 ครั้ง/ปี

 ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ สูง 4 - หลายรัฐบาลที่ผ่านมามักออกนโยบาย 4  - แปลงปลูกที่ปลูกไว้หลายปีแล้ว เมื่อ

สาเหตุ นโยบายของรัฐที่ผ่อนปรน   ที่ผ่อนปรนต่อผู้ที่บุกรุกครอบครอง    ผู้บุกรุกเข้าไปปลูกอาสินแทรกแซม

ต่อผู้บุกรุกและยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ   ปลูกอาสินไว้แล้วทําให้มีการรวมตัว    ก็อาจไม่สามารถปกป้องไว้ได้เมื่อ

ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง  ต่อต้านการจับกุมเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี    หมดอายุการบํารุงตามแผน

- ราคายางพาราสูงขึ้นจากเดิมมากจูง

  ใจให้ชาวบ้านพยายามขยายพื้นที่ปลูก
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การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ํา)

หน่วยงาน  ส่วนจัดการต้นน้ํา

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

ด้านการปฏิบัติงาน

 นิเวศต้นน้ําถูกบุกรุก

สาเหตุ  เนื่องจากมีช่วงว่างการการ สูง  -ได้สั่งการให้พนักงานราชการตรวจตรา   ยังมีการบุกรุกแผ้วถางหรือตัดต้นไม้

เฝ้าระวังแปลงปลูกทําให้มีผู้เข้ามา ดูแลเมื่อเข้าไปดําเนินกิจกรรมตามแผน ที่ปลูก

บุกรุกแผ้วถางปลูกอาสินได้ งานปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา

 งบประมาณอาจไม่คุ้มค่ากับผลงาน

สาเหตุ ต้นไม้ที่ปลูกอาจถูกผู้บุกรุก สูง  - ไม่มี   ยังไม่ได้กําหนดกิจกรรมย่อยเฝ้าระวัง

ตัดฟัน ต้องปลูกซ่อมใหม่ โตช้า แปลงปลูกไว้ในแผนการดําเนินงาน

 ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้

สาเหตุ นโยบายของรัฐที่ผ่อนปรน สูง  - ไม่มี   ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนยังสับสน

ต่อผู้บุกรุกและยางพาราเป็นพืช ในนโยบายที่ชัดเจน

เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่ ีให้ระบุว่ "ไม่มี")ม า

๘๙



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ํา)

หน่วยงาน  ส่วนจัดการต้นน้ํา

กิจกรรม

ควบคุม

ง

แผน

มาตรการ

ยังมีการบุกรุกแผ้วถางหรือตัดต้นไม้ สูง   เพิ่มกิจกรรม แปลงปลูกได้รับการดู เม.ย.-ก.ย. 55

ที่ปลูก ลาดตระเวน แลต่อเนื่องตลอดทั้งปี  / ผู้อํานวยการ

แปลงปลูก ส่วนจัดการต้นน้ํา

เข้าไปในฤดู / หัวหน้าหน่วย

ฝน และประสานหน่วยงานใน จัดการต้นน้ํา

พื้นที่ในการลาดตระเวน

ยังไม่ได้กําหนดกิจกรรมย่อยเฝ้าระวัง สู   เสนอข้อเท็จจริง มีการปรับแผนปฎิบัติ

แปลงปลูกไว้ในแผนการดําเนินงาน ให้หน่วยเหนือ งานประจําปี

พิจารณาฯ

ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนยังสับสน สูง   ประสานหน่วยงานในพื้นที่ จัด ราษฎรโดยรอบเกิดความ

ในนโยบายที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่บริเวณ เข้าใจ

รอบแปลงเกิดความรู้ความเข้าใจ

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

๙๐



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า)

หน่วยงาน  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

อนุรักษ์และบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้

ทรัพยากรธรรมชาติ/โครง 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ด้านการดําเนินงาน

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อ 2. เพื่อตรวจหาไฟป่า และตรวจ 1. ราษฎรต้องการที่ดินทํากิน  1 1 1 ต่ํา

อนุรักษ์ดินและน้ํา ปราบปรามลักลอบเผาป่า การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า 

กิจกรรมควบคุมไฟป่า 3. เพื่อสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อการกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์

1. การรณรงค์ป้องกันไฟป่า 4. เพื่อปฏิบัติงานดับไฟป่า 2. พื้นที่ที่รับผิดชอบไม่สอดคล้องกับ  1 4 4 ต่ํา

2. การปฏิบัติงานดับไฟป่า 5.เพื่อปลูกจิตสํานึกแก่ประชาชน อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณที่

ได้รับของส่วนฯไฟป่า และสถานี

ควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอและยัง

ขาดครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นในการ

ปฎิบัติงาน  เช่น รถยนต์ GPS 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบั ิงาน งาน/โครงการ/ ิจกรรมต ก

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๙๑



เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน

โอกาส พื้นท่ีรับผิดชอบถูกไฟไหม้ และปัญหาหมอกควัน คร้ัง/ปี ระดับ

สูงมาก การเกิดไฟไหม้ / 25 คร้ังขึ้นไป/ปี 5

สูง การเกิดไฟไหม้ / 21 - 25 คร้ัง/ปี 4

ปานกลาง การเกิดไฟไหม้ / 11 - 20 คร้ัง/ปี 3

ต่ํา การเกิดไฟไหม้ / 6 - 10 คร้ัง/ปี 2

ต่ํามาก การเกิดไฟไหม้ / 0 - 5 คร้ัง/ปี 1

คําอธิบาย

     1.  เป็นความเส่ียงของโอกาสท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบถูกไฟไหม้

     2.  มีสถิติการเกิดไฟไหม้

          2.4  ปี  2554  จํานวน  -    คร้ัง (ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและให้การศึกษาปลูกจิตสํานึกได้ผล) 

          2.5  ปี  2555  จํานวน  4   คร้ัง (เกิดจากราษฎรเผาวัสดุการเกษตร ,การเผาป่าเพ่ือล่าสัตว์   

                                                  และการท้ิงก้นบุหรีสองข้างทาง)

สูงมาก 501  ขึ้นไป/ปี 5

สูง 301 - ไร่/ปี400 4 

ปานกลาง 201 - 300  ไร่/ปี 3

ต่ํา 101 - 200  ไร่/ปี 2

ต่ํามาก 0 - 100  ไร่/ปี 1

 คําอธิบาย       ผลกระทบจากพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเสียหายจากการถูกไฟไหม้

โดยมีสถิติการเกิดไฟไหมร้ะหว่างปีงบประมาณ 2551-2555

     2.1  ปี  2551  จํานวน  2      ไร่  

     2.2  ปี  2552  จํานวน  39    ไร่  

     2.3  ปี  2553  จํานวน  238  ไร่  

     2.4  ปี  2554  จํานวน    -    ไร่  

     2.5  ปี  2555  จํานวน  26   ไร่  

ผลกระทบ ผลเสียหายจากพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้ ระดับ

          2.1  ปี  2551  จํานวน  1    คร้ัง  

          2.2  ปี  2552  จํานวน  1    คร้ัง  

          2.3  ปี  2553  จํานวน  17  คร้ัง  

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบถูกไฟไหม้และมีปัญหาหมอกควัน

๙๒



สูงมาก มากกว่า 1,000,000 ไร่ / 1 สถานีควบคุมไฟป่า (2 หมู่ดับไฟ) 5

สูง 5,00,001 - 1,000,000 ไร่/1 สถานีควบคุมไฟป่า (2 หมู่ดับไฟ) 4

ปานกลาง 250,001 - 500,000 ไร่/1 สถานีควบคุมไฟป่า (2 หมู่ดับไฟ) 3

น้อย 125,001 - 250,000 ไร่/1 สถานีควบคุมไฟป่า (2 หมู่ดับไฟ) 2

น้อยมาก 62,500 - 125,000 ไร่/1 สถานีควบคุมไฟป่า (2 หมู่ดับไฟ) 1

   คําอธิบาย       1.  พ้ืนท่ีรับผิดชอบแต่ละสถานีในปัจจุบันมากกว่า  5  แสนไร่

  2.  เป็นความเส่ียงจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบมากเกินกําลังของหน่วยงาน อัตรากําลัง

เจ้าหน้าท่ี งบประมาณ ครุภัณฑ์

  3.  การดูแลพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไม่ท่ัวถึงและครอบคลุมเส่ียงต่อการเกิดไฟไหม้

ผลกระทบ : พื้นท่ีรับผิดชอบไม่สอดคล้องกับหน่วยดับไฟท่ีมีอยู่ อัตรากําลังและงบประมาณ

ผลกระทบ  พื้นท่ีรับผิดชอบ/สถานีควบคุมไฟป่า (หมู่ดับไฟป่า) ระดับ

๙๓



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า)

หน่วยงาน  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ี่ได้ ัท รบ
คําอธิบาย

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้

ด้านการดําเนินงาน

1. ราษฎรต้องการที่ดินทํากิน ต่ํา ๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้ 4  ครั้ง/ปี 1 1. ผลเสียหายจากพื้นที่ถูกไฟไหม้ 0-100 ไร่/ปี

การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า 

เพื่อการกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์

2. พื้นที่ที่รับผิดชอบไม่สอดคล้องกับ ต่ํา ๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้ 4  ครั้ง/ปี 4 2. พื้นที่รับผิดชอบ/สถานีควบคุมไฟป่า (2 หมู่ดับไฟป่า)

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 1 แห่งดูแลพื้นที่ 500,001-1,000,000 ไร่

ที่ได้รับของส่วนฯไฟป่า และสถานี

ควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอและยังขาด

ครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นในการ 

ปฎิบัติงาน  เช่นรถยนต์ GPS 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

๙๔



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า)

หน่วยงาน  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

พื้นทีป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้

ด้านการดําเนินงาน

1. ราษฎรต้องการที่ดินทํากิน ต่ํา 1. การรณรงค์ป้องกันไฟป่าโดยการประชา 1. ราษฎรต้องการที่ดินทํากิน ยังมี

การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า สัมพันธ์เคลื่อนที่และติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเผาป่า เพื่อล่าสัตว์ หาของป่า

และเพื่อการกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์ เชิงรุก และจัดอบรมเยาวชน ราษฎร การกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์

การลาดตระเวนตรวจหาไฟและปราบปราม

การลักลอบเผาป่าและจัดทําแนวกันไฟ

การจัดทําแผนระดมพลตามระดับของการ

เกิดไฟป่า การตรวจสอบภาคพื้นดิน

การติดตามสถานการณ์ไฟป่าทาง Hotspot

อย่างใกล้ชิด

2. พื้นที่ที่รับผิดชอบไม่สอดคล้องกับ ต่ํา 2. รายงานกรมฯ ขอสนับสนุนงบประมาณ 1. ส่วนฯและสถานีฯได้รับงบประมาณ

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณที่ ของส่วนฯไฟป่า สถานีฯเพิ่ม ขออัตรากําลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ได้รับของส่วนฯไฟป่า และสถานี และจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าเพิ่มอีก 8 สถานี 2. ขาดอัตรากําลังดูแลพื้นที่ให้เหมาะสม

ควบคุมไฟป่ายังไม่เพียงพอและยัง 15 หน่วยดับไฟป่า ตลอดจนงบประมาณและ 3. ขาดครุภัณฑ์ที่จําเป็น

ขาดครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นในการ ครุภัณฑ์ - บูรณาหารหน่วยงานในพื้นที่

ปฎิบัติงาน เช่น รถยนต์ GPS กล้อง           - แผนระดมพล
ถ่ายรูป ฯลฯ

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่ ีให้ระบุว่ "ไม่มี")ม า

๙๕



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า)

หน่วยงาน  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้

ด้านการดําเนินงาน

1. ราษฎรต้องการที่ดินทํากินยังมี ต่ํา 1. จัดทําแผนระดมพลและ ลดการเกิดไฟป่าและ มี.ค. - ก.ย. 55

การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า มาตรการเตรียมความพร้อม ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผอ.ส่วนฯ

และเพื่อการกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์ รับสถานการณ์ไฟป่า ในความรับผิดชอบ และหัวหน้า

2. ส่วนฯและสถานีฯได้รับงบประมาณ 2. เสนอกรมจัดตั้งสถานี ได้ทั่วถึงและครอบ สถานีฯไฟป่า

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต่ํา ควบคุมไฟป่าเพิ่มอีก 8 คลุม ในความรับ

3. ขาดอัตรากําลังดูแลพื้นที่ให้เหมาะสม สถานี และหน่วยดับไฟป่า ผิดชอบ

4. ขาดครุภัณฑ์ที่จําเป็น เคลื่อนที่อีก 15 หน่วยให้

สอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิด

ชอบ และจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดหาครุภัณฑ์

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

๙๖



RM1

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค)

หน่วยงาน  ส่วนอํานวยการ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์ 1. การปฏิบัติตามขั้นตอนงานพัสดุ  4 4 16 สูง

กระบวนการหลัก 1. เพื่อสนับสนุนการบริหาร ของหน่วยงานมีความผิดพลาด

1. การบริหารงานสํานักงาน อํานวยการของผู้บริหาร ทําให้เกิดความล่าช้า

2. การบริหารงานบุคลากร 2. เพื่อบริหารบุคลากรให้ 2. การดูแลรักษาความปลอดภัย  5 4 20 สูงมาก

3. การเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติงานได้ประสบความ อาคารสถานที่ ยังมีข้อบกพร่อง

4. การจัดหาพัสดุ สําเร็จภายใต้กฎระเบียบ

5. การบํารุงรักษายานพาหนะ 3. เพื่อสนับสนุนและทําการ

อาคารและสถานที่ เบิกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน

4. เพื่อดําเนินการจัดหาพัสดุ

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5. เพื่อดูแลทรัพย์สินของทาง

ราชการให้มีความปลอดภัย

วิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบั ิงาน งาน/โครงการ/ ิจกรรมต ก

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย

๙๗



โอกาสท่ีจะเกิด

โอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก มากกว่า 15 คร้ังต่อเดือน 5

สูง 13-15 คร้ัง/เดือน 4

ปานกลาง 9-12 คร้ัง/เดือน 3

ต่ํา 5-8 คร้ัง/เดือน 2

ต่ํามาก น้อยกว่า 4 คร้ัง/เดือน 1

ผลกระทบ ต่อองค์กร

ผลกระทบ จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการผิดพลาด (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก มากกว่า 20 หน่วยงาน 5

สูง 16-20 หน่วยงาน 4

ปานกลาง 11-15 หน่วยงาน 3

ต่ํา 5-10 หน่วยงาน 2

ต่ํามาก น้อยกว่า 5หน่วยงาน 1

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด

คําอธิบาย โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง กําหนดจากจํานวนคร้ังของการปฏิบัติตามขั้นตอนทางพัสดุ ท่ีไม่ถูกต้องมีการ

ส่งเร่ืองกลับไปแก้ไข ทําให้เกิดความล่าช้าทางขั้นตอนดังกล่าว

คําอธิบาย หากมีหน่วยงานท่ีปฏิบัติตามขั้นตอนพัสดุผิดพลาดจํานวนมาก จะทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

หน่วยงานไม่ถูกต้องมีการส่งเร่ืองกลับไปแก้ไข ทําให้เกิดความล่าช้าทางขั้นตอนดังกล่าวส่งผลให้การเบิกจากไม่

๙๘



โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์สับเปลี่ยนเวร ผู้ตรวจเวรโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร

โอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดการสับเปลี่ยนเวร ผู้ตรวจเวรโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร (เฉลี่ย) ระดับ

สูงมาก มากกว่า 7 คร้ังต่อเดือน 5

สูง 6-7 คร้ัง/เดือน 4

ปานกลาง 4-5 คร้ัง/เดือน 3

ต่ํา 2-3 คร้ัง/เดือน 2

ต่ํามาก 1 คร้ัง/เดือน 1

ผลกระทบต่อองค์กร

สูงมาก มากกว่า 7 คน 5

สูง 6-7 คน 4

ปานกลาง 4-5 คน 3

ต่ํา 2-3 คน 2

ต่ํามาก 1 คน 1

คําอธิบาย ในการสับเปล่ียนเวรโดยไม่มีการทําบันทึก ทําให้ผู้ท่ีมาอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรแทน ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็น

ไปตามคําส่ัง เช่น อยู่ปฏิบัติงานคนละคร่ึงคืน หรือออกเวรก่อนกําหนดเวลา ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติใน

ช่วงเวลาดังกล่าวจะทําให้เกิดความเสียหายได้

โดยกําหนดให้มีผู้อยู่เวรกลางวัน 2 คน กลางคืน 2 คน รวมท้ังผู้ตรวจเวรกลางวันและกลางคืน อย่างละ 1 คน

เวรกันเองโดยไม่ทําบันทึกให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต

ซ่ึงผู้ตรวจเวรต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้อยู่เวรและพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ในบางคร้ังผู้มี

รายช่ืออยู่เวร ผู้ตรวจเวร ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ จึงได้มีการสับเปล่ียนเวรกับบุคคลอื่นซ่ึงตามขั้นตอนต้องมี

การทําบันทึกขอเปล่ียนเวรเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เจ้าหน้าท่ีบางคนไม่ได้ดําเนินการดังกล่าว มีเพียงขอแลกปล่ียน

จํานวนผู้ท่ีสับเปลี่ยนเวร ผู้ตรวจเวรโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติหน้าท่ีไม่

เป็นไปตามคําสั่ง (เฉลี่ย)

ผลกระทบ ระดับ

คําอธิบาย สํานักฯ 6 มีคําส่ังฯ การอยู่เวร การตรวจเวร และการตรวจการรักษาความปลอดภัย สถานท่ีราชการ

๙๙



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค)

หน่วยงาน  ส่วนอํานวยการ

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนงานพัสดุ สูง ๔ ความถี่ที่จะเกิดความผิดพลาดในการ ๔ จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการผิดพลาด

ของหน่วยงานมีความผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนพัสดุ 13-15 ครั้ง  7-8 หน่วยงาน

ทําให้เกิดความล่าช้า ต่อเดือน

2. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร สูงมาก 5 ความถี่ที่จะเกิดการบกพร่องต่อหน้าที่ 4 จํานวนผู้ที่สับเปลี่ยนเวร ผู้ตรวจเวรโดยไม่มี

สถานที่ยังมีข้อบกพร่อง ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ ลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามคําสั่ง 

การสับเปลี่ยนเวร ผู้ตรวจเวรโดยไม่มี 4-5 คน

ลายลักษณ์อักษร (เฉลี่ย) มากกว่า 

7 ครั้งต่อเดือน

๑๐๐



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค)

หน่วยงาน  ส่วนอํานวยการ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนงาน สูง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  - มีหลายหน่วยงานดําเนิน

พัสดุของหน่วยงานมีความผิด พัสดุ การตามขั้นตอนพัสดุผิดพลาด

พลาด ทําให้เกิดความล่าช้า

2.การดูแลรักษาความปลอดภัย สูงมาก คําสั่งฯ การอยู่เวร การตรวจเวร  - พนักงานรักษาความปลอดภัยมี

อาคารสถานที่ยังมีข้อบกพร่อง และการตรวจการรักษาความปลอดภัย จํานวนน้อยเกินไป (จํานวน 2 คน)

สถานที่ราชการ และมีพนักงานรักษา - ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สูญหาย

ความปลอดภัย

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๑๐๑



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค)

หน่วยงาน  ส่วนอํานวยการ

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

ยังมีอีกหลายหน่วยงานดําเนินการ สูง  - จัดทําคู่มือการดําเนิน -หน่วยงานในสังกัด ส.ค.-55

ตามขั้นตอนพัสดุผิดพลาด การตามขั้นตอนพัสดุ ปฏิบัติขั้นตอนพัสดุได้ ผู้อํานวยการ

- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัสดุ ถูกต้องมากขึ้น ส่วนอํานวยการ

ของแต่ละหน่วยงาน

 -พนักงานรักษาความปลอดภัย สูงมาก  - ขอความร่วมมือหน่วย - มีพนักงานรักษาความ มี.ค.-55

มีจํานวนน้อยเกินไป (จํานวน 2 คน) งานในสังกัดส่งเจ้าหน้า ปลอดภัยที่เพียงพอ ผู้อํานวยการ

 -ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สูญหาย ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษา ส่วนอํานวยการ

ความปลอดภัยเพิ่มเติม

- ออกคําสั่งฯ กําหนด - เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อ

หน้าที่ให้ผู้ตรวจเวรยาม ตามคําสั่งปฏิบัติงาน

เพิ่มความถี่ในการตรวจ อย่างเคร่งครัดตาม

จาก 1 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง หน้าที่

- ติดตามการปฏิบัติงาน - ทรัพย์สินของทาง

การอยู่เวร การตรวจเวร ราชการและของ

เป็นระยะ เจ้าหน้าที่มีความ

ปลอดภัย

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน

ลดความเสี่ยง

๑๐๒



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ)

หน่วยงาน  กลุ่มงานวิชาการ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

โครงการสํารวจความหลาก 1. เพื่อตรวจสอบเอกสาร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
หลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า รวบรวม และสํารวจข้อมูล 1. เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติ  3 1 3 ต่ํา

อนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เกี่ยวกับชนิดพรรณพืช งาน
โตนงาช้างและเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า แมลง เห็ดรา และ

สัตว์ป่าเขาบรรทัด) ที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2. เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ไม่ได้  3 2 6 ปานกลาง

1. วางแผนและเตรียมอุปกรณ์ 2. เพื่อจัดทําฐานข้อมูล เนื่องจากต้นสูงเกินไป ไม่มีใบ
สําหรับเก็บข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3. ผู้รับผิดชอบขาดทักษะและความรู้  4 3 12 ปานกลาง

3. ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํา ในการจําแนกพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า เห็ด
บัญชีรายชื่อ และแมลง
4. รวบรวมข้อมูลและจัดทํา
ฐานข้อมูล 4. ข้อมูลสูญหาย  3 5 15 สูง

5. จัดทํารายงานผลการสํารวจ

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๑๐๓



1.โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์

ในการดําเนินการตามกระบวนการทั้ง 5 กระบวนงาน ได้ประมาณการดําเนินงานไว้ท้ังส้ิน 40 คร้ัง

และเม่ือพิจารณาจากเป้าหมายการบริหารความเส่ียงท่ีความถูกต้องของข้อมูลจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จึงนําความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์

โอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก เกิดเหตุการณ์มากกว่า 9 คร้ัง ขึ้นไป 5

สูง เกิดเหตุการณ์ 7-8 คร้ัง 4

ปานกลาง เกิดเหตุการณ์ 5-6 คร้ัง 3

ต่ํา เกิดเหตุการณ์ 3-4 คร้ัง 2

ต่ํามาก เกิดเหตุการณ์ไม่เกิน 2 คร้ัง 1

2.ผลกระทบต่อองค์กรด้านเวลา

ในการพิจารณาผลกระทบด้านเวลา โครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ มีกําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสํานักวิจัยฯดังนั้นจึงนํามากําหนด

ผลกระทบต่อองค์กรด้านเวลาได้ดังนี้

ผลกระทบ ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก เกิดความล่าช้าในการดําเนินการมากกว่า 20 วันทําการ 5

สูง เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 16-20 วันทําการ 4

ปานกลาง เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 11-15 วันทําการ 3

ต่ํา เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 6-10 ทําการ 2

ต่ํามาก เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานไม่เกิน 5 วันทําการ 1

๑๐๔



3.ผลกระทบต่อองค์กรด้านบุคลากร

    ในการปฏิบัติงานอาจมีบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากสภาพภูมิประเทศ หรือแมลงมีพิษทําร้าย ซ่ึงโดยลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติแล้ว ไม่ใช่งานท่ีเส่ียงอันตรายแต่อย่างใด จึงกําหนดผลกระทบด้านบุคลากร ดังนี้

โอกาส ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก บุคลากรได้รับบาดเจ็บจนพิการ แต่ไม่เสียชีวิต 5

สูง

บุคลากรได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล 4

ปานกลาง

บุคลากรได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาตัวใน

สถานพยาบาล และใช้เวลาพักฟ้ืนไม่เกิน 7 วัน 3

ต่ํา

บุคลากรได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เม่ือได้รับการ

ปฐมพยาบาลแล้ว ใช้เวลาพัก 1-2 วัน จึงสามารถ

กลับไปปฏิบัติงานได้ 2

ต่ํามาก

บุคลากรได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เม่ือได้รับการ

ปฐมพยาบาลแล้ว สามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ 1

4.ผลกระทบต่อองค์กรด้านความสําเร็จ (ด้านการปฏิบัติงาน)

    ในการพิจารณาผลกระทบต่อองค์กรด้านความสําเร็จ พิจารณาจากจํานวนร้อยละของข้อมูลพันธ์ุพืช สัตว์ป่า

แมลงและเห็ดรา ท่ีไม่สามารถจําแนกได้

ผลกระทบ ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก จํานวนข้อมูลท่ีไม่สามารถจําแนกได้มากกว่าร้อยละ 20 5

สูง

จํานวนข้อมูลท่ีไม่สามารถจําแนกได้อยู่ระหว่างร้อยละ 

16-20 4

ปานกลาง

จํานวนข้อมูลท่ีไม่สามารถจําแนกได้อยู่ระหว่างร้อยละ 

11-15 3

ต่ํา

จํานวนข้อมูลท่ีไม่สามารถจําแนกได้อยู่ระหว่างร้อยละ 

6-10 2

ต่ํามาก จํานวนข้อมูลท่ีไม่สามารถจําแนกได้ไม่เกินร้อยละ 5 1

๑๐๕



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ)

หน่วยงาน  กลุ่มงานวิชาการ

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1. เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติ ต่ํา 3 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่า 1 เนื่องจากงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มิได้เสี่ยงต่อชีวิต หรือเป็น

งาน ดิบชื้น บางพื้นที่มีความสูงชัน เป็นที่อยู่อาศัย งานป้องกันปราบปราม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการ

ของสัตว์มีพิษ เช่น ผึ้ง ต่อ แตน งู ทําให้ผู้ ไถลลื่นตกเขา หรือถูกแมลงมีพิษทําร้าย ซึ่งได้รับบาดเจ็บ

ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เล็กน้อย เมื่อปฐมพยาบาลแล้วก็สามารถกลับไปปฏิบัติ

งานได้

2. เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ไม่ได้ ปานกลาง 3 ในการปฏิบัติงานซึ่งมีสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น 2 เมื่อไม่สามารถจําแนกชนิดพันธุ์ได้ ทําให้เกิดอุปสรรคใน

เนื่องจากต้นสูงเกินไป ไม่มีใบ มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ บางครั้งการปฏิบัติงาน เรื่องของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน ทําให้งานเกิดความ

ไม่สามารถจําแนกชนิดพันธุ์ได้ เนื่องจาก ล่าช้าไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ต้นสูงเกินไป หรือบางต้นไม่มีใบ

3. ผู้รับผิดชอบขาดทักษะและความ ปานกลาง 4 ในการสํารวจ ผู้ศึกษาจะต้องทําการจําแนก 3 เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ ย่อมส่งผลกระทบถึง

ชํานาญในการจําแนกพันธุ์พืช สัตว์ป่า พันธุ์พืช สัตว์ป่า เห็ดและแมลง ที่พบเพื่อนํา เป้าหมายความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพิจารณา

เห็ด และแมลง มาจัดทําเป็นฐานข้อมูลต่อไปหากผู้รับผิดชอบ จากศักยภาพของบุคลากรแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี
ขาดทักษะและความชํานาญ อาจทําให้ข้อมูล โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ปานกลาง
ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์

๑๐๖



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ)

หน่วยงาน  กลุ่มงานวิชาการ

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ที่ได้รับ
คําอธิบาย

4. ข้อมูลสูญหาย สูง 3 ในกระบวนงานสุดท้าย จะต้องนําข้อมูลที่ได้ 5 หากมีการสูญเสียข้อมูลที่ได้จากการสํารวจแล้ว โอกาสที่

จากการสํารวจไปจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ จะสูญเสียข้อมูลทั้งหมดมีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะอัน

ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือข้อมูลสูญหาย เนื่องมาจากความบกพร่องของเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์

อันเนื่องมาจากความบกพร่องของเครื่องมือ 

หรือความประมาทของผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง

๑๐๗



การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ)

หน่วยงาน  กลุ่มงานวิชาการ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1. เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติ ต่ํา 1. เตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน  ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอยู่

งาน การออกปฏิบัติงานทุกครั้ง

2. เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ไม่ได้ ปานกลาง 1. ใช้ไม้สอยช่วยในการปฏิบัติงาน   -

เนื่องจากต้นสูงเกินไป ไม่มีใบ 2. ในกรณีที่ใช้ไม้สอยไม่ถึง ใช้อุปกรณ์อื่นช่วย

เช่น กล้องส่องนก (Binocular)

3. ผู้รับผิดชอบขาดทักษะและความ ปานกลาง 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ  ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถจําแนก

ชํานาญในการจําแนกพันธุ์พืช จําแนกพรรณไม้ภาคสนาม สัตว์ป่า เห็ดและ ชนิดพันธุ์ทุกชนิดที่พบได้

สัตว์ป่า เห็ด และแมลง แมลง โดยผู้เชี่ยวชาญ

2. จัดหาอุปกรณ์ ตํารา ที่เกี่ยวข้องมาเป็นคู่มือ

ในการดําเนินงาน

3. ส่งข้อมูลไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยจําแนกชนิด

พันธุ์ให้

4. ข้อมูลสูญหาย สูง 1. จัดให้มีการสํารองข้อมลู (Back up) ไว้   -

อย่างน้อย 2 ชุด

2. สําเนาเอกสารข้อมูลเพื่อป้องกันต้นฉบับ

สูญหาย

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")

๑๐๘



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ)

หน่วยงาน  กลุ่มงานวิชาการ

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

1. เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติ ต่ํา  1. เพิ่มความระมัดระวังในการ ไม่เกิดอุบัติเหตุในการ ต.ค. 54-ก.ย. 55/

งาน ปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ออกปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงาน

  -ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอยู่ 2.เตรียมความพร้อมของร่างกาย วิชาการ

ของผู้ปฏิบัติงาน

3.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ในพื้นที่ เพื่อเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย

ในการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน

2.ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถจําแนก ปานกลาง  1.จัดให้มีการประชุมการจัดการ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ชนิดพันธุ์ทุกชนิดที่พบได้ ความรู้ (KM) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ จําแนกชนิดพันธุ์พืช

ด้านการจําแนกพรรณไม้ในพื้นที่ สัตว์ป่า เห็ด และ

มาแลกเปลี่ยนประสบการณืร่วมกัน แมลงได้

2.จัดตั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผ่าน socail network เช่น

facebook, Website เพื่อแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจดัการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง

๑๐๙



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป)

หน่วยงาน  กลุ่มงานกฎหมาย

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับความ

เสี่ยง

กิจกรรมงาบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ 1.ไม่มีการออกหมายบังคับคดี   3 5 15 สูง

งานสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตาม - สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตาม 2.การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้  ๕ ๕ ๒๕ สูงมาก

คําพิพากษา คําพิพากษาเพื่อนําทรัพย์สินของ ตามคําพิพากษาไม่สามารถดําเนิน

ขั้นตอนกระบวนงานที่ปฏิบัติ ลูกหนี้ขายทอดตลาดนําเงินมา การได้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

ในการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ ชําระหนี้ให้กับ กรมอุทยานแหง่- 3.การรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์

ตามคําพิพากษา ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่เป็นไปตาม

1. ตรวจสอบการชําระหนี้ของ กําหนดเวลา  5 5 25 สูงมาก

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยว

ข้องเพื่อขอหมายบังคับคดี

3. จัดทําหนังสือประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความ

ร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้   

ตามคําพิพากษา

4. รวบรวมและรายงานผลการ

ตรวจหาหลักทรัพย์ให้กรมทราบ

เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

แหล่งที่มาความเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน  งาน/

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบั ิงาน งาน/โครงการ/ ิจกรรมต ก

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

๑๑๐



 ๑๑๑

เกณฑ์กําหนดท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยง

1.ระดับโอกาสที่เกิดความเส่ียง

โอกาส ความถี่ท่ีเกิดขึ้น ระดับคะแนน

สูงมาก มีจํานวนมากกว่า 20 คดี /ปี ๕

สูง มีจํานวน 16-20 คดี/ปี ๔

ปานกลาง มีจํานวน 11-15 คดี/ปี ๓

ต่ํา มีจํานวน 6-10 คดี/ปี ๒

ต่ํามาก มีจํานวน 1-5 คดี/ปี ๑

ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ระดับคะแนน

สูงมาก ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป/ไม่สามารถดําเนินการได้ ๕

สูง ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ๔

ปานกลาง ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ตั้งแต่ 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ๓

ต่ํา ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ตั้งแต่ 1เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ๒

ต่ํามาก ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ไม่เกิน 1 เดือน ๑

การบังคับคดีให้อธิบดีทราบทุก 3 เดือน

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กําหนดไว้ แล้วให้ผู้แทนคดี

นําเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาขายทอดตลาด นําเงินมาชําระหนี้

ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีตามคําพิพากษา ท้ังนี้ให้รายงานผล

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กําหนดไว้ แล้วให้ผู้แทนคดีนําเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ตามคําพิพากษาขายทอดตลาด นําเงินมาชําระหนี้ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซ่ึงเป็น

เจ้าหนี้ ตามคําพิพากษา ท้ังนี้ให้รายงานผลการบังคับคดีให้อธิบดีทราบทุก 3 เดือน

      12.2 กรณีคดีในท้องท่ีจังหวัดอ่ืนนอกจากกรงเทพมหานคร การดําเนินการบังคับคดีให้สํานักบริหาร

ข้อ 12 ในคดีแพ่ง เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้ว หากกรมอุทยานห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชนะคดี (เป็นเจ้าหนี้

ตามคําพิพากษา) ให้ดําเนินการบังคับคดีดังน้ี

      12.1 กรณีในคดีท้องท่ีกรุงเทพมหานคร การดําเนินการบังคับคดีให้กองนิติการดําเนินการสืบหา

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังและกรมอุทยานแห่งชาติ

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์

      คําอธิบาย ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ

และเร่งรัดการดําเนินคดีแพ่ง คดีปกครองและคดีล้มละลาย พ.ศ. 2546 กําหนดไว้ดังน้ี



การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป)

หน่วยงาน  กลุ่มงานกฎหมาย

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ี่ได้ ัท รบ
คําอธิบาย

1. ไม่มีหมายบังคับคดี สูง ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น 11-15 คดี/ปี ๕ ไม่สามารถดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้

2.การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคํา สูงมาก 5 มีโอกาสเกิดขึ้น มากกว่า 20 คดี/ปี 5 การรายงานผลการบังคับคดีให้อธิบดีทราบล่าช้ากว่าที่กําหนด

พิพากษาไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง มากกว่า 4 เดือน

ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

3.การรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์ของ สูงมาก ๕ มีโอกาสเกิดขึ้น มากกว่า 20 คดี/ปี ๕ การรายงานผลการบังคับคดีให้อธิบดีทราบล่าช้ากว่าที่กําหนด

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่เป็นไป มากกว่า 4 เดือน

ตามกําหนดเวลา

๑๑๒



การประเมินผลการควบคุมและการจั ี่ดการความเสยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป)

หน่วยงาน  กลุ่มงานกฎหมาย

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

1.ไม่มีหมายบังคับคดี สูง รวบรวมผลการดําเนินการคดีแพ่งในทุกคดี   ระยะเวลาที่ใช้ในการออกหมายบังคับ

เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ายังมีคดีถึงที่ คดีขึ้นอยู่กับศาลและพนักงานอัยการ

สุดแล้ว แต่ยังไม่มีหมายบังคับคดี เนื่องจากศาลเป็นผู้ออกให้ ตามที่อัยการ

ยื่นคําร้อง

2.การสืบหาหลักทรัพย์ของ สูงมาก ให้พนักงานราชการ (ไม่มีความรู้ด้าน   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพนักงาน

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ กฎหมาย)ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ราชการ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

สามารถดําเนินการได้อย่าง ในการจัดทําเอกสารประสานขอความ ปริมาณมากไม่สามารถดําเนินการสืบ

ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบ หาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคํา

ม า

หาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา พิพากษาได้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

3.การรายงานผลการสืบหาหลัก สูงมาก ไม่มี   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานที่ต้อง

ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา รับผิดชอบปริมาณมากสามารถ

ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ดําเนินการรายงานผลการสืบหา

หลักทรัพย์ และการบังคับคดีได้ทัน

ตามกําหนดเวลา

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณี

ยังไม่ ีให้ระบุว่ "ไม่มี")

๑๑๓



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป)

หน่วยงาน  กลุ่มงานกฎหมาย

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

1.ระยะเวลาที่ใช้ในการออกหมาย สูง   - -

บังคับคดีขึ้นอยู่กับศาลและพนักงาน

อัยการเนื่องจากศาลเป็นผู้ออกให้ 2.1เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มี สามารถดําเนินการสืบหา เม.ย.-ก.ย.55

ตามที่อัยการยื่นคําร้อง ความรู้ด้านกฎหมายให้ หลักทรัพย์ของลูกหนี้ - ผอ.สบอ.6

เหมาะสมกับปริมาณงานใน ตามคําพิพากษา และ - กองนิติการ

2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพนักงาน สูงมาก   ปัจจุบันและที่จะเพิ่มมากขึ้นใน รายงานผลการบังคับคดี - ส่วนการเจ้าหน้าที่

ราชการ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ อนาคต ให้กรมฯ ทราบได้ทันตาม สํานักบริหารงาน

ปริมาณมากไม่สามารถดําเนินการ 2.2บุคลากรที่รับผิดชอบงานการ กําหนดเวลาอันจะส่งผล กลาง

สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคํา บังคับคดีโดยตรง และไม่มีภาระ ให้การบังคับคดีสัมฤทธิ์

พิพากษาได้อย่างต่อเนื่องและสม่ํา งานที่ต้องรับผิดชอบอย่างอื่นอีก ผลครบถ้วนตามเป้าหมาย

เสมอ 3.1เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความ สามารถดําเนินการสืบหา เม.ย.-ก.ย.55

3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงาน สูงมาก   รู้ด้านกฏหมายให้เหมาะสมกับ หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคํา - ผอ.สบอ.6

ที่ต้องรับผิดชอบปริมาณมากสามารถ ปริมาณงานในปัจจุบันและที่ พิพากษา และรายงานผลการ - กองนิติการ

ดําเนินการรายงานผลการสืบหา จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บังคับคดีให้กรมฯ ทราบ - ส่วนการเจ้าหน้าที่

หลักทรัพย์ และการบังคับคดีได้ทัน 3.2บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ได้ทันตามกําหนดเวลาอันจะ สํานักบริหารงาน

ตามกําหนดเวลา บังคับคดีโดยตรง และไม่มีภาระ ส่งผลให้การบังคับคดีสัมฤทธิ์ กลาง

งานที่ต้องรับผิดชอบอย่างอื่นอีก ผลครบถ้วนตามเปา้หมาย

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน
ลดความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

วิธีการดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

หมาย

เหตุ

รหัส

ปัจจัย

เสี่ยง

ระบุความเสี่ยง
ลําดับ

ความเสี่ยง

๑๑๔



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง Rm1

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

หน่วยงาน ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กระบวนงานหลัก

1.งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 1.1เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน  2 4 8 ปานกลาง

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ -เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

และสัตว์ป่า อันจะนําไปสู่การ ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ

กระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสํานึก - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้  2 5 10 ปานกลาง

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ด้านพันธุ์ไม้ เห็ดรา แมลง และสัตว์ป่า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.งานสํารวจและรวบรวม 2.1เพื่อสํารวจข้อมูลและรวบรวม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  2 5 10 ปานกลาง

พันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่โครงการฯ - พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่

ไว้เป็นฐานข้อมูลและแหล่งศึกษา ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด

เรียนรู้ ชายแดนใต้

3.งานพัฒนาพื้นที่ให้ 3.1เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการฯ

เป็นแหล่งนันนาการ ให้มีความพร้อม เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแหล่งศึกษาเรียนรู้

ทางธรรมชาติ

วิเคราะห์ความเสี่ยง
รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน  

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบั ิงาน งาน/โครงการ/ ิจกรรมต ก

แหล่งที่มาความเสี่ยง

ที่เกิดจากปัจจัย

๑๑๕



ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

4.งานทางเดินศึกษา 4.1เพื่อพัฒนาทางเดินศึกษา

ธรรมชาติและงานสวน ธรรมชาติต่างๆให้มีความพร้อม 

ธรรมชาติต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษา

เรียนรู้ทางธรรมชาติ

5.สํารวจวิจัยด้านป่าไม้ 5.1เพื่อสํารวจ รวบรวม ข้อมูล

เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ เห็ดรา 

แมลง และสัตว์ป่า

5.2เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูล

แหล่งศึกษาเรียนรู้

5.3เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาความเสี่ยง

ที่เกิดจากปัจจัย
วิเคราะห์ความเสี่ยง

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน  

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

ปฏิบั ิงาน งาน/โครงการ/ ิจกรรมต ก

๑๑๖



ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
1.โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก ดําเนินการสําเร็จตามแผนได้ น้อยกว่า ร้อยละ 60 5

สูง ดําเนินการสําเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 60-70 4

ปานกลาง ดําเนินการสําเร็จตามแผนได้  ร้อยละ 71-80 3

ต่ํา ดําเนินการสําเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 81-90 2

ต่ํามาก ดําเนินการสําเร็จตามแผนได้ มากกว่า ร้อยละ 90 1

คําอธิบาย   โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง กําหนดจากผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดําริ

ท่ีเครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขาดทักษะและความรู้ด้านพันธ์ุไม้ เห็ดรา แมลง 

และสัตว์ป่า

ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก จํานวน 9- 10 หน่วยงาน 5

สูง จํานวน 7-8 หน่วยงาน 4

ปานกลาง จํานวน 5-6 หน่วยงาน 3

ต่ํา จํานวน 3.4หน่วยงาน 2

ต่ํามาก จํานวน 1-2 หน่วยงาน 1

คําอธิบาย ผลกระทบ กําหนดจากจํานวนหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

จํานวน 10 หน่วยงานซ่ึงเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

ความรู้ด้านพันธ์ุไม้ เห็ด รา แมลง และสัตว์ป่า

๑๑๗



ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

การกําหนดเกณฑ์โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก จํานวนคร้ังท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน 5

สูง จํานวนคร้ังท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 5-6 ครั้ง/เดือน 4

ปานกลาง จํานวนคร้ังท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3-4 ครั้ง/เดือน 3

ต่ํา จํานวนคร้ังท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 1-2 ครั้ง/เดือน 2

ต่ํามาก จํานวนคร้ังท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 1

คําอธิบาย โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง กําหนดจาก จํานวนเหตุการณ์ไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดซ่ึงเป็นท่ีตั้งหน่วยงาน

ในสังกัด

การกําหนดเกณฑ์ผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียง

ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น ระดับ

สูงมาก จํานวน 9-10 หน่วยงาน 5

สูง จํานวน 7-8 หน่วยงาน 4

ปานกลาง จํานวน 5-6 หน่วยงาน 3

ต่ํา จํานวน 3-4 หน่วยงาน 2

ต่ํามาก จํานวน 1-2 หน่วยงาน 1

คําอธิบาย ผลกระทบ กําหนดจาก จํานวนหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

จํานวน 10 หน่วยงานซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 9 หน่วยงาน

๑๑๘



การวิเคราะห์ ี่โอกาสและผลกระทบของความเสยง Rm1(1)

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

หน่วยงาน  ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง
โอกาส คําอธิบาย

ผลกระทบ

ี่ได้ ัท รบ
คําอธิบาย

ด้านการดําเนินงาน

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ไม่เพียงพอ ปานกลาง ๒ ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ ๔ จํานวนหน่วยงานในสังกัดที่เครื่องมือ อุปกรณ์  

และไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 81-90 ยานพาหนะ ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ

7-8 หน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้ด้านพันธุ์ไม้ ปานกลาง 2 ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 5 จํานวนหน่วยงานในสังกัดที่เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ

เห็ดรา แมลง และสัตว์ป่า ร้อยละ 81-90 และความรู้ด้านพันธุ์ไม้ เห็ดรา แมลง และสัตว์ป่า

จํานวน 9-10 หน่วยงาน

ด้านความปลอดภัย

- พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ก่อความ ปานกลาง 2 จาํนวนเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้น 5 จํานวนหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้ง จํานวน 9-10 หน่วยงาน

หน่วยงาน 1-2 ครั้ง/เดือน

๑๑๙



การประเมินผลการควบคุมและการจั ี่ดการความเสยง Rm2

กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานพัฒาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

หน่วยงาน  ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

เพียงพอ พอใช้ ต้องปรับปรุง

ด้านการดําเนินงาน

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ปานกลาง - จัดทําคําของบประมาณขอซื้อวัสดุ  หน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานยังได้รับการ

ไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ ประจําปี จัดสรรงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอตอ่ความจําเป็น

- ใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้ ปานกลาง - ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดอีกหลายหน่วยงาน

ด้านพันธุ์ไม้ เห็ดรา แมลง ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านพันธุ์ไม้ เห็ดรา

และสัตว์ป่า แมลง และสัตว์ป่า

ด้านความปลอดภัย

- พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ก่อ ปานกลาง - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ไม่สามารถคาดการณ์/ประเมินเหตุกาณ์ที่จะเกิด

ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัด ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ขึ้นได้

ชายแดนภาคใต้ - ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ยังเกิดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

หรือการจัดการที่มีอยู่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รหัสปัจจัย

เสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง

กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มี

อยู่ (กรณียังไม่ ีให้ระบุว่ "ไม่มี")ม า

๑๒๐



กระบวนการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

หน่วยงาน  ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ

กิจกรรม

ควบคุม

แผน

มาตรการ

ด้านการดําเนินงาน

-หน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงาน ปานกลาง  -ซ่อมแซม บํารุง รักษา วัสดุ - มีเครื่องมือ เม.ย.- กย.55

ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ ผอ.ส่วนประสานฯ

ยังไม่เพียงพอต่อความจําเป็น -จัดทําคําของบประมาณด้าน พร้อมในการ

ในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ในปีต่อไป ปฏิบัติงาน

-เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด ปานกลาง  -ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด - เจ้าหน้าที่มีทักษะ เม.ย.- กย.55

อีกหลายหน่วยงานยังไม่ได้รับการ ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม และความรู้เพิ่มขึ้น ผอ.ส่วนประสานฯ

ฝึกอบรมความรู้ด้านพันธุ์ไม้ ทักษะและความรู้ และครอบคลุมทุก

เห็ดรา และสัตว์ป่า หน่วยงาน

ด้านความปลอดภัย

- พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ ปานกลาง  -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ - บุคลากรมีความรู้ เม.ย.- กย.55

ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในการ ผอ.ส่วนประสานฯ

ในพื้นที่ในการออกปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

-ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ

หมายเหตุ
ลดความเสี่ยง วิธีการดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา

ดําเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความเสี่ยง Rm3

รหัส

ปัจจัยเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

ลําดับความ

เสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน

๑๒๑



 ๑๒๒ 

บทที่ 4 
การตดิตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ง 

 1.การตดิตามและรายงานผล 

  ภายหลังจากสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมีการ
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเพ่ือให้ดําเนินการตามแผน และจักต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็น
ระยะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดําเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล 
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้มีการดําเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปล่ียน และ
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ 

1. 1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
กําหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้รายงานผลจํานวน 2 คร้ัง คือ  

คร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2555 

 1.2  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามปกติของส่วน/กลุ่ม หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบกําหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง โดยจัดทําแผนรองรับเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเส่ียง
ต่อไป 
  1.3 การจัดทํารายงานผล รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ ส่วน/กลุ่ม 
รับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด  

2. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

       ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และให้แต่ละส่วน/กลุ่ม มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดย
ดําเนินการตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการที่กําหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยง  

 
 



ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล ส่วนอํานวยการ สํานกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่6 (สงขลา)

เลขที6่ ถนนรามวิถี ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร.
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1020 ต่อ 211 e-mail : Pan_SKL6@hotmail.com

ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล ส่วนอํานวยการ สํานกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษท์ี ่6 (สงขลา)

เลขที6่ ถนนรามวิถี ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร.
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