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แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปี 2555 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

********** 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการปูองกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโ ดยรวม ดังนั้น 
“การบริหารความเสี่ยงที่ดี ” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผน
ปูองกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญ หาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความ
เสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ปี 2555 

การบริหารความเสี่ยงของ อ .อ.ป. ก าหนดให้เป็นการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise 
Risk Management: ERM) โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังนี้ 

1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของการด าเนินกิจการของ อ.อ.ป. 

2) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.ประจ าปี 2555 

3) เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของ อ.อ.ป.เป็นไปตามเปาูหมายของ อ.อ.ป. 

4) เพ่ือปูองกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสีย หายแก่
องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

5) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

6) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างความมั่นใจในการด าเนินงานใ ห้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของ 
อ.อ.ป.ว่าจะสามารถบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ปี 2555 

ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ ปี 2555 มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน  3 มิติ
คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้ านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม ตามแผนปรับบทบาทและภารกิจ        
ซึ่งได้มาจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. พ.ศ. 2552-2556 ก าหนดบทบาทของ อ .อ.ป. ให้ด าเนิน
ธุรกิจด้านสวนปุาเศรษฐกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ” 
โดยมยีุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และเปูาประสงค์ ดังนี้ 
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แผนปรับบทบาทและภารกิจ อ.อ.ป. 2555 

วิสัยทัศน์     “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์/ภารกิจใหม่ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาที่ดินสวนปุาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

 

1.1. ปลูกสร้างสวนปุาเศรษฐกิจเชิงประณีต ตามหลักการจัดการสวน
ปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

1.2. การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนปุาจะด าเนินการโดยมีการ
ก าหนดมาตรการปูองกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่าง   
เป็นธรรม 

2.1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น 

2.2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดไมเ้ศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมชุนชน
ท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 

3.1. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เพ่ือเป็นแม่แบบให้ชุมชนท้องถิ่น 
3.2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ขนาดเล็ก             

ของชุมชนท้องถิ่น 
3.3. สนับสนุนข้อมูลการตลาดให้ชุมชนท้องถิ่น 

4. วิจัยและพัฒนาการปลูกและใช้
ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 

4.1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกและใช้ประโยชน์  
สวนปุา 

4.2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้สวนปุา 
4.3. สนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ปรับโครงสร้างทางการเงินและ
พัฒนาสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
ตามศักยภาพ 

5.1. แสวงหาแหล่งเงินทุนระยะยาว 
5.2. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ 

6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนปุา
เป็นฐาน 

6.1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สร้างงานและอาชีพ
ให้ชุมชน 

6.2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
พ้ืนที่สวนปุา 

7. สงวน อนุรักษ์และบริบาลช้างไทย 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

7.1. ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนา 
ช้างเลี้ยงไทย 

7.2. ส่งเสริมสุขภาพช้างและการดูแลรักษาช้าง 
7.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาช้างไทย 
7.4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบ

วงจรและแข่งขันได้โดยพัฒนา
ธุรกิจท่องเที่ยว 

8.1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนปุา 
8.2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการเพ่ือสร้างรายได้       

ให้ชุมชน 
8.3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
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แผนปรับบทบาทและภารกิจ อ อ ป 

วิสัยทัศน์องค์กร

ยุทธศาสตร์ บทบาท 8 ด้าน

วัตถุประสงค์

อะไรที่จะท าให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

สาเหตุ สาเหตุ สาเหตุ

3     3     

 
 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ .อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ร่วมกันพจิารณาความเสี่ยงที่ระบุโดยหน่วยงาน และได้วิเคราะห์สาเหตุ
ของความเสี่ยง รวมถึงความถ่ีของสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อเปูาประสงค์ท้ังหมด เพื่อน ามาจัดท าแผนที่ความเสี่ยง  
(RISK MAP) 

คณะกรรมการ ฯ ได้จัดกลุ่มของยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมมิติต่างๆที่ส าคัญ ดังนี้ 
 มิติด้านการบริหารจัดการ 
 มิติด้านสังคมและชุมชน 
 มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

การระบุความเสี่ยงด าเนินการโดยขบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานโดยการจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงได้จ านวนความเสี่ยงที่ส าคัญ ๆ ที่อาจท าให้การด าเนินงาน
ประจ าปี 2555 ไม่บรรลุเปูาประสงค์ รวมทั้งสิ้น  17  ความเสี่ยง เรียงตามล าดับความถี่  พร้อมทั้งระบุสาเหตุ 
ได้ดังนี้ 
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ล าดับที่ ความเสี่ยง 
ความถี่ที่เกิดขึ้น
ต่อเป้าประสงค์ 

(คร้ัง) 
สาเหตุ 

1 บุคลากร (สวนปุา,ทั่วไป และวิจัย)  19 
ทัศนคติ/ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ/์วุฒิภาวะ/ขาด
แคลนนักวิจัย(สัตวแพทย)์/จ านวนช้าง 

2 งบประมาณ/งบรัฐ 16 

รายได้ไม่เป็นไปตามคาดการณ/์รายได้ที่คาดไม่ถึง (ค่าใช้จ่าย 
สูงมาก) ขาดแหล่งเงินทุนระยะยาว/ระเบียบการลงทุนใน
รัฐวิสาหกิจ/ขั้นตอนในการจัดท าค าขอบกพร่อง/ค่าใช้จ่าย         
ต่าง ๆ สูงมาก/ค าขอตก (ขอไม่ได)้ 

3 ปัญหาราษฎร และกลุ่มผลประโยชน ์ 8 
ขาดผลประโยชน/์ขาดที่ท ากิน/ขาดความรู้ความเข้าใจ/
ทัศนคต ิ

4 นโยบายภายใน/ภายนอก 5 
ไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง/การเปลี่ยนถ่ายภารกิจ/ความต่อเนื่อง
ของผู้บริหาร 

5 กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 4 

การขอใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากทางการล่าช้า/ขาดเอกสาร
สิทธ์ิในการบริหารจัดการ/ระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่น/
พรบ.สิ่งแวดล้อม/ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง/ไม่มีอ านาจในการอนุญาต/การขออนุญาตตั้ง รล.รง.
ผลิตภัณฑ ์

6 ภัยธรรมชาต ิ 2 วาตภัย/อุทกภัย/ดินถล่ม/แผ่นดินไหว/ไฟปุา 

7 นโยบายรัฐ 2 
กระแสโลก/สังคม (ด้านการอนุรักษ)์/การเมือง/ทัศนคติของ
ประชาชน 

8 การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 2 
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร/การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน/ขาด
การติดตามผลักดัน/แผนไม่ชัดเจน 

9 การจัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาว 1 
จัดท าแผนไม่เสร็จตามก าหนด/แผนไม่สมบูรณ/์ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

10 บทบาทและภาพลักษณ ์ 1 
ขาดการรับรู้ของสังคม/ขาดการประชาสัมพันธ์ภายใน/
ภายนอก/บุคลากรภายในองค์กรไม่มีความตระหนัก 

11 โรคระบาดช้าง 1 
ดูแลรักษา/คัดกรอง/กักกัน/ปูองกันช้างเป็นโรค 

12 ด้านสารสนเทศ  1 
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด/ขาดบุคคลากร 
(ด้าน IT) 

13 กระบวนการปลูกสร้างสวนปุา 1 ไม่ท าตามระบบวนวัฒน/์เลือกระบบการจัดการไม่เหมาะสม 

14 วัตถุดิบ 1 
ปริมาณ/คุณภาพ/แผนการจัดการ/ฐานข้อมูลไม่เพียงพอ (สวน
ปุาเอกชน) 

15 MOU ไม่เป็นไปตามข้อตกลง 1 
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง/อ.อ.ป. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ไม่ได ้

16 การประสานงาน 1 
ขาดทักษะ/ไม่มีการสร้างเครือข่าย/ขาดข้อมูลหน่วยงาน
ภายนอก 

17 ช้างท าร้ายนักท่องเที่ยว 1 ดูแล/รักษาช้างไม่ใกล้ชิดเพียงพอ/ดูแลนักท่องเที่ยว 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประเมินความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบ และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ ยงได้โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง ตั้งแต่  15 คะแนน             
มีความเห็นให้จัดการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร รวม 6 เรื่อง ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาว 
2. บทบาทและภาพลักษณ์ 
3. ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ 
4. สารสนเทศ 
5. บุคลากร 
6. โรคระบาดช้าง 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบ อ .อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 
ได้ให้ข้อเสนอแนะให้น าความเสี่ยงเรื่อง “กระบวนการปลูกสร้างสวนปุา”และ“ภัยธรรมชาติ” มาบริหารจัดการด้วย 
รวมเป็น 8 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้แนะน าให้น าความเสี่ยงเรื่องงบประมาณ /งบรัฐ ไปจัดการรวมกับการจัดท าแผน
ระดมเงินทุนระยะยาวคณะกรรมการจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 9 แผน และแผนที่ความเสี่ยง ดังนี้ 

ล าดับที่ ความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 

โอกาสเกิด ผลกระทบ ผลลัพธ์ 

1 การจัดท าแผนแสวงหาแหล่งเงินทุนระยะยาว 5 5 25 

2 ด้านบุคลากร (การพัฒนาผู้บริหาร) 5 5 25 

3 กระบวนการปลูกสร้างสวนป่า 5 5 25 

4 ไฟป่า (ภัยธรรมชาติ) 5 5 25 

5 ด้านสารสนเทศ 5 4 20 

6 บทบาทและภาพลักษณ์ 4 4 16 

7 ปัญหาราษฎร และกลุ่มผลประโยชน์ 4 4 16 

8 โรคระบาดช้าง 4 4 16 
9 ด้านบุคลากร (เส้นทางความก้าวหน้า) 5 3 15 

10 ช้างท าร้ายนักท่องเที่ยว 2 5 10 

11 กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 3 9 

12 การประสานงาน 3 3 9 
13 นโยบายภายใน/ภายนอก 2 4 8 

14 การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 2 2 4 

15 MOU ไม่เป็นไปตามข้อตกลง 2 2 4 

16 วัตถุดิบ 2 2 4 
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4. แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 2555 

คณะกรรมการ ฯ ได้น าความเสี่ย งล าดับที่ 1-9 ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรมาจัดท าแผนบริหาร             
ความเสี่ยง  ส าหรับล าดับที่ 10 -16 มีการประเมินผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ ที่ยอมรับได้  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
น าไปบริหารจัดการเอง  โดยอาจเป็นแผนระดับหน่วยงานหรือเป็นการควบคุมภายใน 

สรุปแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์ มี 9 แผนงานดังนี้ 
แผนงานที่ 1 การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 2 การเตรียมบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่ง 
แผนงานที่ 3 การเพ่ิมผลผลิตตามมาตรฐานสวนปุา 
แผนงานที่ 4 การปูองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
แผนงานที่ 5 การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 6 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : สร้างพันธมิตรและการยอมรับในหน่วยงาน 
                ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 7 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ 
แผนงานที่ 8 การปูองกันและควบคุมโรคระบาดจากช้าง 
แผนงานที่ 9 แผนการจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท ารายละเอียดการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ ประเมินความเสี่ยง  จัดท าแผนปฏิบัติการ  กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง            
พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนดังรายละเอียดเป็นรายแผน ดังนี้ 
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แผนงานที่ 1  การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  ปรับโครงสร้างทางการเงิน 
ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยง  การจัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาว 
ปัจจัยเสี่ยง  จัดท าแผนไม่เสร็จตามก าหนด/แผนไม่สมบูรณ์/ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 5x5=25 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  การจัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความเห็นชอบภายในเวลาที่ก าหนด 
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

 สูงมาก จัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาวไม่แล้วเสร็จ 
 

  มากที่สุด แผนระดมเงินทุนระยะยาวไม่ทันตามก าหนด 

4 สูง จัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความ
เห็นชอบภายใน 30 ธันวาคม 2555 

 4 มาก แผนระดมเงินทุนระยะยาวล่าช้ากว่าเปูาหมาย 3 เดือน 

3 ปานกลาง จัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความ
เห็นชอบภายใน 30 กันยายน 2555 

 3 ปานกลาง แผนระดมเงินทุนระยะยาวเสร็จทันตามก าหนด 

2 น้อย จัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความ
เห็นชอบภายใน 30 มิถุนายน 2555 

 2 น้อย แผนระดมเงินทุนระยะยาวเสร็จก่อนก าหนด 3 เดือน 

1 น้อยมาก จัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความ
เห็นชอบภายใน 30 เมษายน 2555 

 1 น้อยมาก แผนระดมเงินทุนระยะยาวเสร็จก่อนก าหนด 5 เดือน 
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1. หลักการและเหตุผล 

อ.อ.ป. มีเปูาหมายในการขยาย การลงทุนในโครงการสวนปุาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เพื่อจะได้ผลผลิต
ออกมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการรักษาดุลยภาพของธรรมชาติปุาไม้จากการปลูกปุาทดแทน แต่ยังมีข้อจ ากัด
ทางด้านเงินทุน ขาดแหล่งเงินทุนระยะยาว  ปัจจุบันใช้รายได้ในการลงทุน ท าให้การลงทุนพัฒนาสวนปุาไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตต่ า อีกทั้งการปลูกปุาใช้ระยะเวลาลงทุนที่ยาวนาน จึงท าให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางระดมเงินลงทุนระยะยาวในการปลูกสร้างสวนปุา 

3. เป้าหมาย 
มีแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนปุาระยะยาวที่ชัดเจนรวมทั้งมีแนวทาง  ทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุน 

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
แผนการระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ อ.อ.ป. ภายใน 30 กันยายน2555 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
แผนระดมเงินทุนระยะยาวผ่านความเห็นชอบภายใน 30 ธันวาคม 2555 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม – ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักบัญชีและการเงิน   ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ 

8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนระดมเงินทุนระยะยาว มกราคม – มีนาคม 2555 ส.บง./ส.นผ. 

8.2 จัดท ารายงานการศึกษาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุน ความเป็นไปได้
ข้อเสนอแนะแนวทางเสนอผู้อ านวยการเพื่อตัดสินใจ 

มีนาคม – มิถุนายน 2555 ส.บง. 

8.3 จัดท าแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนปุาตามทางเลือกการหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเสนอผู้อ านวยการ 

พฤษภาคม – สิงหาคม 
2555 

ส.นผ./ฝุายผลิตฯ/ส.บง. 

8.4 เสนอแผนการลงทุนปลูกสร้ างสวนปุาตามข้อ 8.3 เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

กันยายน 2555 ส.บง./ส.นผ. 

8.5 จัดท าแผนปฏิบัติการ การหาแหล่งเงินทุน ลงทุนระยะยาวเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ส.บง./ส.นผ. 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การจัดท าแผนฯ ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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แผนงานที่ 2  การเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนต าแหน่ง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบเตรียม 

ความพร้อมส าหรับบุคลากรที่จะมาเป็นผู้บริหาร 
ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยง  ขาดระบบเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ปัจจัยความเสี่ยง ไม่มีแผนหาผู้สืบทอดต าแหน่งของพนักงานในองค์กร 

การประเมินความเสี่ยง 

สถานะปัจจุบัน 5x5=25 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

 สูงมาก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ร้อยละ 50    มากที่สุด สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งตามแผนได้ 
ร้อยละ 50  

4 สูง ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ร้อยละ 60   4 มาก สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งตามแผนได้ 
ร้อยละ 60  

3 ปานกลาง ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ร้อยละ 70   3 ปานกลาง สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งตามแผนได้ 
ร้อยละ 70  

2 น้อย ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ร้อยละ 80   2 น้อย สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งตามแผนได้ 
ร้อยละ 80  

1 น้อยมาก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ร้อยละ 90   1 น้อยมาก สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งตามแผนได้ 
ร้อยละ 90  
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1. หลักการและเหตุผล 

องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องได้รับการปร ะเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อการจัดการองค์กร การเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการรักษาบุคลากรให้
อยู่กับองค์กร โดยเฉพาะคนเก่งและผู้บริหารของหน่วยงาน ต้องจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญ เพื่อเตรียม
ความพร้อม ส าหรับพัฒนาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารองค์กร ให้
สามารถแข่งขันกับคู่เทียบหรือองค์กรเป็นคู่แข่งได้ ให้มีความต่อเนื่องไม่ขาดตอนผู้บริหารที่มีความสามารถ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีภาวะผู้น า และมีความพร้อมที่จะด ารงต า แหน่ง
ผู้บริหารที่สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร)  

อ.อ.ป. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)   

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ร้อยละ 70  

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 

- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

มกราคม - ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
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8. แผนปฏิบัติการ 
 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ศึกษา หาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลการด าเนินการในอดีต เพื่อ
จัดท าแผนฯ 

มกราคม 2554 – มีนาคม 2555 ส.ทม. 

8.2 ตรวจสอบต าแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. เมษายน 2555 ส.ทม. 

8.3 จัดท าโครงการฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. พฤษภาคม 2555 ส.ทม. 

8.4 แต่งตั้งคณะท างานหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) มิถุนายน 2555 ส.ทม. 

8.5 ก าหนดต าแหน่งงานหลัก กรกฎาคม 2555 ส.ทม. 

8.6 จัดท าหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของต าแหน่งงานหลัก สิงหาคม 2555 ส.ทม. 

8.7 ก าหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพตามต าแหน่งงานหลัก สิงหาคม 2555 ส.ทม. 

8.8 คณะท างานสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม 
      ต าแหน่งงานหลัก 

กันยายน - ธันวาคม 2555 ส.ทม. 

8.9 พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต าแหน่ง ปี 2556 ส.ทม. 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีแผนหาผู้สืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและได้บุคลากรระดับบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง  
 

------------------------------------- 
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แผนงานที่ 3  การเพิ่มผลผลิตตามมาตรฐานสวนป่า 
กลยุทธ์  พัฒนาพื้นที่สวนปุาให้เป็นสวนปุาอย่างยั่งยืน 
ประเภทความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
ความเสี่ยง  กระบวนการปลูกสร้างสวนปุา 
ปัจจัยเสี่ยง  ไม่ด าเนินการตามระบบวนวัฒน์/เลือกระบบการจัดการไม่เหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 5x5=25 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  2x2=4 
เกณฑ์วัด  อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้ในแปลงรื้อปลูก/พัฒนาใหม่  
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

 สูงมาก อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไมใ้นแปลงร้ือปลูกใหม่/
พัฒนาใหม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

  มากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25  

4 สูง อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้ในแปลงร้ือปลูกใหม่/
พัฒนาใหม่ร้อยละ 80  

 4 มาก ค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

3 ปานกลาง อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้ในแปลงร้ือปลูกใหม่/
พัฒนาใหม่ร้อยละ 85  

 3 ปานกลาง ค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15  

2 น้อย อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้ในแปลงร้ือปลูกใหม่/
พัฒนาใหม่ร้อยละ 90  

 2 น้อย ค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

1 น้อยมาก อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้ในแปลงร้ือปลูกใหม่/
พัฒนาใหม่สูงกว่าร้อยละ 90  

 1 น้อยมาก ค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
ร้อยละ 10  
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1. หลักการและเหตุผล 

การปลูกสร้างสวนปุา นอกจากจะเป็นภารกิจหลักของ อ .อ.ป.ตามพระราชกฤษฏีการจัดตั้งฯ แล้ว ยังเป็น
แหล่งรายได้หลักของ อ .อ.ป.ในปัจจุบันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การปลูกสร้างสวนปุาเชิงพาณิชย์ ควรมีการจัดการ
แต่ละข้ันตอนเป็นอย่างดี (Intensive) ซึ่งต้องค านึงถึงคุณภาพของพ้ืนที่ แหล่งเมล็ดพันธุ์ การปลูกบ ารุงรักษาที่
เหมาะสมเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่าต่อการลงทุน  ปัจจุบัน อ .อ.ป. มีความเข้มข้นในการจัดการเชิง
ประนีตน้อยลง ไม่ปรับตัวตามกระแสสังคม  ท าให้สวนปุาขาดความอุดมสมบูรณ์  ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก
ความต่อเนื่องเชิงนโยบาย  กระแสเงินสด ที่ขาดสภาพคล่อง  รวมทั้งจิตส านึกความเป็นมืออาชีพอ่อนลง  
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ต้นไม้ในสวนปุามีอัตราการรอดตายและการเติบโตตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ 

3. เป้าหมาย 

สวนปุามีการบริหารจัดการสวนปุาที่ดี 

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของไม้ในแปลงรื้อปลูกใหม่/พัฒนาใหม่ร้อยละ 90 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบ    

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 
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8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ศึกษางานวิจัย คัดเลือกพื้นที่วางแผนการปลูก คัดเลือกพันธุ์  
เตรียมกล้าไมแ้ละเตรียมพื้นท่ี ตามหลักวิชาการ 

มกราคม – พฤษภาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

8.2 ด าเนินการปลูก ปลูกซ่อมอย่างประนีต เมษายน – สิงหาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

8.3 ใส่ปุ๋ยต้นไม้ กรกฎาคม - ตุลาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

8.4 ก าจัดวัชพืช มิถุนายน – ธันวาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

8.5 ปูองกันไฟไหม้สวนปุา ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

8.6 ส ารวจอัตราการรอดตาย พฤศจิกายน- ธันวาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

8.7 ประเมินผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2555 ส.วส./ส.ส่งเสริมฯ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการดูแลรักษาและการจัดการที่ดีและเหมาะสมคาดว่าจะมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

 

------------------------------------- 
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แผนงานที่ 4  การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
กลยุทธ์  การใช้ประโยชน์ผลผลิตโดยมีการก าหนดมาตรการปูองกันและลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเภทความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
ความเสี่ยง  ไฟปุา 
ปัจจัยเสี่ยง  ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟปุา/ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์/ขาด 

ความรู้สึกหวงแหน /เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส าคัญ /การบริหารจัดการ
สวนปุาไม่ทั่วถึง /มีวัชพืชที่เป็นเชื้อเพลิงมากในหน้าแล้ง /ขาดงบประมาณ 
เจ้าหน้าที/่ไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎร 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 5x5=25 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  เกิดไฟไหม้ในเขตพ้ืนที่สวนปุา...ครั้ง/ปี 
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

 สูงมาก เกิดไฟไหม้ในเขตพื้นที่สวนปุามากกว่า 25 ครั้ง/ปี   มากที่สุด พื้นที่สวนปุาได้รับผลกระทบจากไฟไหม้
มากกว่า 400 ไร่ 

4 สูง เกิดไฟไหม้ในเขตพื้นที่สวนปุา 20-24 ครั้ง/ป ี  4 มาก พื้นที่สวนปุาได้รับผลกระทบจากไฟไหม้          
320-399 ไร่ 

3 ปานกลาง เกิดไฟไหม้ในเขตพื้นที่สวนปุา 15-19 ครั้ง/ป ี  3 ปานกลาง พื้นที่สวนปุาได้รับผลกระทบจากไฟไหม้          
240-319 ไร่ 

2 น้อย เกิดไฟไหม้ในเขตพื้นที่สวนปุา 10-14 ครั้ง/ป ี  2 น้อย พื้นที่สวนปุาได้รับผลกระทบจากไฟไหม้         
160-239 ไร่ 

1 น้อยมาก เกิดไฟไหม้ในเขตพื้นที่สวนปุาน้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี  1 น้อยมาก พื้นที่สวนปุาได้รับผลกระทบจากไฟไหม้           
น้อยกว่า 160 ไร่ 
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1. หลักการและเหตุผล 

ไฟปุาเป็นไฟที่ปราศจากการควบคุม ลุกลามไปอย่างอิสระ แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในปุา ได้แก่ 
ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด หรือต้นไม้ยืนต้น ในขณะที่ไฟที่เกิด
จากการเผาตามก าหนดจะมีการควบคุมการลุกลามให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

ไฟปุาอาจเกิดจากธรรมชาติ เข่น ฟูาผ่า กิ่งไม้เสียดสี เป็นต้น หรือเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์  เช่น การเก็บ
หาของปุา เผาไร่ แกล้งจุด หรือเกิดจากความประมาท  ก็ได้ ซึ่งเมื่อเกิดแล้วส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคม
พืช สัตว์ปุา ดินปุาไม้ น้ า การนันทนาการ โดยเฉพาะต่อสภาวะอากาศโลก  ดังนั้น การบริหารจัดการสวนปุาที่ดีจึง
ต้องมีระบบการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟปุาอย่างครบวงจร 

2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือปูองกันมิให้เกิดไฟไหม้สวนปุา อ.อ.ป. 
2.2. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไฟปุาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย 

เพ่ือการพัฒนาพื้นที่สวนปุาอย่างยั่งยืน ปูองกันและลดผลกระทบความเสียหายจากไฟไหม้สวนปุา 

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

เกิดไฟไหม้ในเขตพ้ืนที่สวนปุา 15- 19 ครั้งต่อปี 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบ    

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 
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8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 รวบรวมข้อมูลไฟปุาเพื่อจัดท าแผนปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

ตุลาคม - ธันวาคม2554 ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ 

8.2 ก าจัดวัชพืช ท าแนวกันไฟในสวนปุา ตุลาคม - ธันวาคม2554 ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ 

8.3 ก าจัดวัชพืช ลาดตระเวนตรวจแปลงปูองกันไฟ มกราคม – เมษายน 2555 ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ 

8.4 ด าเนินการตามแผนรณรงค์ปูองกันไฟปุา: 
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที/่ผ่านสื่อมวลชน จัด
นิทรรศการ ปูายประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเอกสาร
สิ่งตีพิมพ์ จัดโปรแกรมให้การศึกษา 

มกราคม – เมษายน 2555 ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ 

8.5 ก าจัดวัชพืช ท าแนวกันไฟในสวนปุา ตุลาคม - ธันวาคม 2555 ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ 

8.6 ลาดตระเวนเพื่อปูองปรามและควบคุมไฟปุา พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ส.วส / ส.ส่งเสริมฯ 

8.7 ประเมินผล ธันวาคม 2555 ส.วส / ส.ส่งเสรมิฯ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ลดการเกิดไฟไหม้พ้ืนที่สวนปุา 
9.2. ชุมชนโดยรอบสวนปุามีความรู้ความเข้าใจและรู้ถึงผลกระทบอันเกิดขึ้นจากไฟปุา 

 
------------------------------------- 
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แผนงานที่ 5 การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ประเภทความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 
ความเสี่ยง ด้านสารสนเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด/ขาดแคลนบุคลากร 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 5x4=20 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทฯ ปี 2555  
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

 สูงมาก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทฯ ปี 2555 
ร้อยละ 80  

 5 มากที่สุด น าระบบ ICT ไปใช้ล่าช้ากว่าก าหนด 4 เดือน 

4 สูง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทฯ ปี 2555 
ร้อยละ 85  

  มาก น าระบบ ICT ไปใช้ล่าช้ากว่าก าหนด 3 เดือน 

3 ปานกลาง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทฯ ปี 2555 
ร้อยละ 90  

 3 ปานกลาง น าระบบ ICT ไปใช้ล่าช้ากว่าก าหนด 2 เดือน 

2 น้อย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทฯ ปี 2555 
ร้อยละ 95  

 2 น้อย น าระบบ ICT ไปใช้ล่าช้ากว่าก าหนด 1 เดือน 

1 น้อยมาก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทฯ ปี 2555 
ร้อยละ 100 

 1 น้อยมาก น าระบบ ICT ไปใช้ได้ทันตามก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

                                      

ผล
กร

ะท
บห

รือ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

                      โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น 
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1. หลักการและเหตุผล 

อ.อ.ป. มีจุดอ่อนด้านข้อมูลสาร สนเทศ การติดตามรายงาน ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่สะดวก 
รวดเร็วและทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหารธุรกิจเชิงรุกในสภาวะที่การแข่งขันสูงไม่สามารถด าเนินการ
ได้ดี  อ.อ.ป. ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ .ศ. 2553 – 2555 แต่เนื่องจากขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และแผนแม่บท ฯ มีกรอบวงเงินงบประมาณสูงถึง 98  ล้านบาท ท าให้การด าเนินงานตาม
แผนดังกล่าวไม่คืบหน้าแต่อย่างใด  อ .อ.ป. ได้ปรับแผนหลายครั้ง  ส าหรับในปี 2555   อ.อ.ป. มีสภาพคล่องดีขึ้น 
มีงบประมาณตามแผนมาก รวมทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง  แต่อ.อ.ป. ขาดความช านาญด้านการบริหาร
จัดการ ฯ อาจท าให้การด าเนินการตามแผนไม่แล้วเสร็จตามก าหนด  ท าให้เสียโอกาส เสียเวลาในการพัฒนา
ต่อเนื่อง  จ าเป็นต้องบริหารความเสี่ยงแผนนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันส าหรับการพัฒนางานของ อ.อ.ป.  

3. เป้าหมาย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ด าเนินการตามแผนแม่บท ฯ ปี 2555 ได้ส าเร็จ 

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบ    

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
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8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ มกราคม – มีนาคม 2555 ส.วส 

8.2 ประสานหน่วยงานพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ICT เมษายน 2555 ส.วส 

8.3 ด าเนินการตามกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (งบรัฐบาล) 

- จัดท า TOR เสนอผู้อ านวยการ 

- หาผู้รับจ้าง / ท าสัญญาจ้าง 

- บริหารสัญญาจ้าง / ตรวจรับงาน 

 

เมษายน –พฤษภาคม 2555 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 

มิถุนายน – ธันวาคม 2555 

ส.วส 

8.4 ด าเนินการตามกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (งบ อ.อ.ป.) 

- จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามงบประมาณฯ 

- จัดท า TOR โครงการตามแผน ปี 2555 

- หาผู้รับจ้าง / ท าสัญญาจ้าง 

- บริหารสัญญาจ้าง / ตรวจรับงาน 

 

พฤษภาคม 2555 

มิถุนายน 2555 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2555 

สิงหาคม – ธันวาคม 2555 

ส.วส 

8.5  ทบทวนแผน ICT เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 ส.วส 

8.6  น าแผนที่ทบทวนแล้วสู่ภาคปฏิบัติจัดท าแผนปฏิบัติการ ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ส.วส 

8.7  ติดตามและประเมินผล พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ส.วส 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การจัดการระบบสารสนเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
9.2 การรายงาน การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว 
9.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายบุคคล 

 
------------------------------------- 
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แผนงานที่ 6  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : สร้างพันธมิตรและการยอมรับในหน่วยงาน 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นสวนปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยง  บทบาทและภาพลักษณ์ 
ปัจจัยเสี่ยง  ขาดการรับรู้/ไม่มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก/บุคลากรใน  

 องค์กรยังไม่มีความตระหนัก/สังคมมององค์กรในภาพลบ 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 4x4=16 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ทส. (ส่วนกลาง) ต่อบทบาทภาพลักษณ์ของ อ.อ.ป.  
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

5 สูงมาก การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2555 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 60  

 5 มากที่สุด หน่วยงาน/บุคลากรใน ทส. ยอมรับ/รู้จัก อ.อ.ป. 
ร้อยละ 60  

 สูง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2555 
แล้วเสร็จร้อยละ 70  

  มาก หน่วยงาน/บุคลากรใน ทส. ยอมรับ/รู้จัก อ.อ.ป. 
ร้อยละ 70 

3 ปานกลาง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2555 
แล้วเสร็จ ร้อยละ80  

 3 ปานกลาง หน่วยงาน/บุคลากรใน ทส. ยอมรับ/รู้จัก อ.อ.ป. 
ร้อยละ 80 

2 น้อย การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2555 
แล้วเสร็จร้อยละ 90  

 2 น้อย หน่วยงาน/บุคลากรใน ทส. ยอมรับ/รู้จัก อ.อ.ป. 
ร้อยละ 90 

1 น้อยมาก การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2555 
แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 

 1 น้อยมาก หน่วยงาน/บุคลากรใน ทส. ยอมรับ/รู้จัก อ.อ.ป. 
ร้อยละ 100 
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       1.  หลักการและเหตุผล  

การประชาสัมพั นธ์เป็นเครื่องมือ ชนิดหนึ่ง ในการด าเนินธุรกิจ ให้บรรลุเปูาหมาย   ปัจจุบัน อ .อ.ป. ยังมี
จุดอ่อนในด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้ภาคสังคมไม่รับรู้บทบาทและภารกิจของ อ .อ.ป. และบางส่วนยังเข้าใจ
ภารกิจของ อ.อ.ป. คลาดเคลื่อน แม้แต่หน่วยงานใกล้ชิดกัน การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกจึงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะ
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับรู้บทบาทของ อ.อ.ป. มีความเป็นพันธมิตรเพ่ือให้การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และเป็นการเริ่มต้นที่จะขยายการประชาสัมพันธ์ไปสู่หน่วยงานอื่นๆนอกสังกัด 

 

2. วัตถุประสงค์  

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ อ.อ.ป. มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่รู้จักของหน่วยงานใน ทส. จน 
สามารถจดจ าตราสัญลักษณ์ ของ อ.อ.ป. ได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้  
อ.อ.ป. ได้รับความสะดวกในการประสานงาน 

 

3. เป้าหมาย  

การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ทส. (เฉพาะส่วนกลาง) ต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของ อ.อ.ป. เพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่านมา 

 

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

ระดับการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ทส . (เฉพาะส่วนกลาง ) ต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของ อ .อ.ป. 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป (จากการตอบแบบสอบถาม) 

 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance)  

- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

7. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
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8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 จัดท าฐานข้อมูลก าหนดกลุ่มเปูาหมาย / จัดท าแผน มกราคม 2555 ส.กส. 

8.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   

     - ประสานงานและการเข้าร่วมจัดกิจกรรมของหน่วยงานสังกัด    

       ทส. และหน่วยงานอ่ืน 

มีนาคม –ธันวาคม 2555 ส.กส. 

     - ประสานงานและการเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานสังกัด  

       ทส. และหน่วยงานอ่ืน 

มีนาคม –ธันวาคม 2555 ส.กส. 

     - ประสานหน่วยงานสังกัด ทส. ให้เข้าร่วมกิจกรรมของ อ.อ.ป. มีนาคม –ธันวาคม 2555 ส.กส. 

8.3 ส ารวจการรับรู้และข้อคิดเห็นของหน่วยงาน/บุคคล ในสังกัด ทส. ตุลาคม - ธันวาคม 2555 ส.กส. 

8.4 ติดตามประเมินผล ธันวาคม 2555 ส.กส. 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน ทส. (เฉพาะส่วนกลาง) รับรู้บทบาทในเชิงบวกของ อ.อ.ป. เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.อ.ป. ส่งผลให้  
อ.อ.ป. ได้รับความร่วมมือในการประสานงานเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

 
------------------------------------- 
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แผนงานที่ 7              การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ 
กลยุทธ์ พัฒนาที่ดินสวนปุาให้เป็นปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ความเสี่ยง ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ 
ปัจจัยเสี่ยง ขาดการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/ไม่เข้าใจ/ไม่ยอมรับ/ 
 เสียผลประโยชน์/ทัศนคต/ิขาดท่ีท ากิน 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 4x4=16 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมเพ่ือการอนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
  

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

5 สูงมาก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมเพื่อการ
อนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 70  

 5 มากที่สุด ผูเ้ข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ/์
พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 70 

 สูง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมเพื่อการ
อนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 75  

  มาก ผู้เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ/์
พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 75 

3 ปานกลาง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมเพื่อการ
อนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 80  

 3 ปานกลาง ผู้เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ/์
พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 80 

2 น้อย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมเพื่อการ
อนุรักษ์/พัฒนาปาุเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 85  

 2 น้อย ผู้เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ/์
พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 85 

1 น้อยมาก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมเพื่อการ
อนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 90 

 1 มากที่สุด ผู้เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ/์
พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 90 
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1. หลักการและเหตุผล 

อ.อ.ป. ยังคงมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติจากชุมชนรอบสวนปุา ไม่ว่าจะด้านการ
ลักลอบตัดไม้ในสวนปุา  การบุกรุกท่ีดินสวนปุา เป็นต้น เนื่องจากชุมชนบางส่ วนยังไม่เข้าใจและยอมรับบทบาท
ของ อ.อ.ป.อย่างสมเหตุสมผล  บางพ้ืนที่จึงยังมีปัญหาการสร้างบทบาททางสังคมมีความส าคัญยิ่งที่จะต้องส่งเสริม
ความรู้ จิตส านึกในการดูแลทรัพยากรปุาไม้ ให้แก่ชุมชน การสร้างเสริมภาพลักษณ์ของ อ .อ.ป. จ าเป็นต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบสวนปุา เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจบรรลุเปูาหมาย
และได้รับการยอมรับมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์   

- เพ่ือสร้างเสริมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบสวนปุา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  
- ลดข้อคัดแย้งที่มีอยู่กับชุมชนรอบสวนปุา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

3. เป้าหมาย 

ผลส ารวจการรับรู้ด้านการอนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยังยืนของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ผู้เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร้อยละ 80 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 

ผู้เข้ารับการอบรมมีการรับรู้ด้านการอนุรักษ์/พัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม-ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 
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8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 รวมรวมข้อมูลก าหนดกลุ่มเปูาหมายจัดท าแผน มกราคม 2555 ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

8.2  การจัดกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก   

       - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มิถุนายน - สิงหาคม2555 ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

       - การอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาปุาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน           

       - การอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. 

มิถุนายน – กันยายน 2555
กันยายน - ตุลาคม 2555 

ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

8.3 ส ารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรมเยาวชนเพื่อการ 

     อนุรักษ์และพัฒนาปุาเศรษฐกิจ 

มิถุนายน – ตุลาคม 2555 ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

8.4 จัดท าแบบสอบถามด้านความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของประชาชน 

     รอบสวนปุาเปูาหมายที่มีการอบรมเยาวชน ฯ แล้ว เพื่อประเมินผล 

     ภาพรวมผลการท ากิจกรรม 

ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

8.5 ติดตามประเมินผล ธันวาคม 2555 ส.กส /ส.ส่งเสริมฯ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ราษฎรรอบสวนปุาและกลุ่มผลประโยชน์ให้ความร่วมมือการด าเนินงานของสวนปุา 

 

------------------------------------- 
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แผนงานที่ 8  การป้องกันและควบคุมโรคระบาดจากช้าง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพช้าง  
ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)   
ความเสี่ยง    มีโรคระบาดที่เกิดกับช้างและรับช้างที่มีอาการปุวยเข้ามา 

รักษาพยาบาลทุกปี  
ปัจจัยเสี่ยง  ไม่มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาดจากช้าง 

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 4x4=16 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x3=9 
เกณฑ์วัด  ควบคุมปูองกันตามเปูาหมายได ้
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

5 สูงมาก ควบคุมปูองกันโรคได้ ร้อยละ 60 ของเปูาหมาย  5 มากที่สุด งดกิจกรรมทั้งหมด เนื่องจากช้างทั้งหมดถูกกักบริเวณ
และควบคุมการระบาดของโรค 

 สูง ควบคุมปูองกันโรคได้ ร้อยละ 70 ของเปูาหมาย   มาก การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างได้ ร้อยละ 50 
เนื่องจากช้างบางส่วนถูกจ ากัดบริเวณและกักควบคุม
โรค 

3 ปานกลาง ควบคุมปูองกันโรคได้ ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย  3 ปานกลาง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างได้ ร้อยละ 80
เนื่องจากมีการควบคุมปูองกันการระบาดของช้างที่ติด
เช้ือ 

2 น้อย ควบคุมปูองกันโรคได้ ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย  2 น้อย การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างได้ ร้อยละ 90 
และมีส่วนที่ต้องเฝูาระวังเพื่อปูองกันการติดเชื้อ 

1 น้อยมาก ควบคุมปูองกันโรคได้ ร้อยละ 100 ของ
เปูาหมาย 

 1 น้อยมาก การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างได้ทั้งหมด
เนื่องจากไม่มีการสัมผัสโรค 
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1. หลักการและเหตุผล 
อ.อ.ป. มีบทบาทเกี่ย วกับเรื่องการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย  เป็นที่ยอมรับของสังคมท่ัวประเทศในวง

กว้าง  โดยได้รับความไว้วางใจจากภาคราชการและเอกชนเป็นที่ประจักษ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ตรวจพบการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อที่เกิดกับช้าง ซึ่งอาจะท าให้เกิดอันตรายต่อการอนุรักษ์พันธุ์ช้างไท ย และชื่อเสียงของ 
อ.อ.ป. และอาจส่งผลถึงสุขภาพของประชาชน  การท่องเที่ยวของ อ .อ.ป. และของประเทศ  การปูองกันโรค
ระบาดเก่ียวกับช้างจ าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้นและลดความเสี่ยงให้ได้ มิฉะนั้นจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อรุนแรงที่เกิดกับช้างในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ 

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร) 

การบริบาลช้างไทยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ปูองกันและลดผลกระทบเกี่ยวกับโรค
ระบาดช้างได้ 

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ด าเนินการเฝูาระวังและควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคช้างแล้วเสร็จร้อยละ 80 ของเปูาหมายตามแผน 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance)  - 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม – ธันวาคม  2555  

7. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ 

8. แผนปฏิบัติการ  

กจิกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1  จัดท าแผนการปูองกันและควบคุมโรคระบาด 
       - จัดแบ่งพืน้ท่ี (Zoning)ดูแลช้างตามประเภท 
       - แผนเตรียมอาหารช้างให้เหมาะสม 
       - แผนการตรวจโรคช้างอย่างสม่ าเสมอ 

มกราคม 2555 ส.คช. 

8.2 เฝูาระวังโรคระบาดและโรคติดต่อท่ีเกิดกับช้างด าเนินการ
ตรวจสอบช้างที่รับเข้ามาใหมใ่นศูนย์อนุรักษ์ช้าง  และ
ตรวจสอบช้างที่มีอยู่เดิมภายในศูนย์ ฯ เป็นประจ า 

มกราคม – ธันวาคม 2555 ส.คช. 

8.3 คัดกรองช้างที่ปุวยเป็นโรค น าไปตรวจบ าบัดรักษา     
กักบริเวณช้างปุวยในที่ท่ีจัดไว ้

มกราคม – ธันวาคม 2555 
 

ส.คช. 

8.4  ประเมินผลการด าเนินการ ธันวาคม 2555 ส.คช. 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถปูองกันโรคระบาดที่เกิดจากช้างได้   

   ------------------------------------- 
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แผนงานที่ 9 แผนการจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยง ไม่สามารถธ ารงรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับองค์กร 
ปัจจัยเสี่ยง องค์การไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ  

การประเมินความเสี่ยง 
สถานะปัจจุบัน 5x3=15 (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เปูาหมาย  3x2=6 
เกณฑ์วัด  ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ความหมาย รายละเอียด  ระดับ ความหมาย รายละเอียด 

 สูงมาก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้ 
ร้อยละ 50  

 5 มากที่สุด ได้รับคะแนนการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพน้อยกว่า ปี 2554 20 เปอร์เซ็นต์ 

4 สูง ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้
ร้อยละ 60  

 4 มาก ได้รับคะแนนการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพน้อยกว่า ปี 2554 10 เปอร์เซ็นต์ 

3 ปานกลาง ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้
ร้อยละ70  

  ปานกลาง ได้รับคะแนนการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเท่ากับ    ปี 2554 (3.48) 

2 น้อย ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้ 
ร้อยละ 80  

 2 น้อย ได้รับคะแนนการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่า ปี 2554 10 เปอร์เซ็นต์ 

1 น้อยมาก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้
ร้อยละ90  

 1 น้อยมาก ได้รับคะแนนการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่า ปี 2554 20 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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1. หลักการและเหตุผล  

 ในปัจจุบันพบว่าผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ที่ได้รับการบรรจุ มีการลาออกไปปฏิบัติงานใน
ที่อ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก เนื่องจากองค์กรยังขาดระบบการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นท่ีจะ
ปฏิบัติงานกับองค์กร และในระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาบุคลากรจะต้องจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ
ถึงสถานะภาพและการเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง และเพ่ือธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง ไว้กับองค์กร  
จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 

3. เป้าหมาย (ตามกลยุทธ์องค์กร) 

พัฒนาระบบบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)   

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้ร้อยละ 70 

5. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 

- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

  มกราคม-ธันวาคม 2555 

7. ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

  ส านักทรัพยากรมนุษย์ 

8. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ศึกษาวิธีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ส.ทม. 

8.2 รวบรวมข้อมูลการด าเนินการในอดีต ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ส.ทม. 

8.3 ตรวจสอบต าแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป.  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ส.ทม. 

8.4 จ าแนกต าแหน่งงานสายผลิต , สายสนับสนุนและที่ใช้
ร่วมกัน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ส.ทม. 
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กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.5 จัดท าสายอาชีพโดยจ าแนกตามภาระกรรมตามกรอบ
โครงสร้าง คุณสมบัติต าแหน่งงานและจัดท าสายอาชีพ
โดยก าหนดจากต าแหน่งงานท่ีมีในภาระกรรมและ
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน  เหมือนกันอยู่ในสายอาชีพ
เดียวกัน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ส.ทม. 

8.6 เสนอสายอาชีพให้หน่วยงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง  ให้
ความเห็น และปรับปรุงสายอาชีพตามความเห็น
หน่วยงาน 

ธันวาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ส.ทม. 

8.7  จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีนาคม – พฤษภาคม 2555 ส.ทม. 

8.8 จัดท าหลักเกณฑ์คุณสมบัติในต าแหน่งงานแต่ละสาย
อาชีพ 

เมษายน – พฤษภาคม 2555 ส.ทม. 

8.9  เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้หน่วยงาน
ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ความเห็น และปรับปรุงตาม
ความเห็นหน่วยงาน 

มิถุนายน – กันยายน 2555 ส.ทม. 

8.10  เสนอเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพให้  
อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ 

ตุลาคม 2555 ส.ทม. 

8.11  เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้คณะกรรมการ
กิจกรรมสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ 

พฤศจิกายน 2555 ส.ทม. 

8.12  ติดตามประเมินผล ธันวาคม 2555 ส.ทม. 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานด้วยความ
มุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง 

 
------------------------------------- 
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5. การติดตามประเมินผล 

เพ่ือให้การการบริหารความเสี่ยงของ อ .อ.ป. ประจ าปี 2555 บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลด
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้ ท าให้การด าเนินงานส าเร็จตามเปูาประสงค์ จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด ดังนี้    

 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นไตรมาสให้หน่วยงานเจ้าภาพ
สรุปประเมินผลส่งให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความคืบหน้าภายใน
วันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส 

 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ทุกไตรมาส เพ่ือร่วมกันประเมินผลความ
คืบหน้า  พิจารณาปัญหาข้อขัดข้อง 

 น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณาและรับข้อคิดเห็นมาปรับปรุงก่อนการ
รายงานคณะกรรมการบริการกิจการของ อ.อ.ป. ทุกไตรมาส 

 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส  ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์   
 สร้างกระบวนการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน อ.อ.ป. ให้การ

บริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. 
 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. 

 
 

****************************************** 

 

 


