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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจได้กําหนดให้ ผู้บริหารให้ความสําคัญ     ต่อ
การบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความ
เสี่ยงในการดําเนินกิจการได้ ซึ่งจะเป็นผลทําให้การดําเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงประเมินผลการ ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ครอบคลุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้
ด้วย  การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การ
บริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กรอยู่เสมอ อีกท้ังมีการร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุม
ให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสีย
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทและหน้าที่ทั้งในทางธุรกิจและการ
บริการเชิงสังคม  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อหารายได้เข้ารัฐและบริการ
ประชาชนด้านการสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การดําเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ได้ว่าจะประสพผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  จําเป็นที่จะต้องมีการบริหารความ
เสี่ยง ดังเช่นที่หน่วยงานต่างๆดําเนินการและต้องจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี บริหารความเสี่ยงของ   
อ.อ.ป. กําหนดให้เป็นการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management: ERM) 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของ อ.อ.ป. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของ อ.อ.ป. รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.                                            

 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. 

 เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับ อ.อ.ป. 
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1.3 เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารและพนักงาน อ.อ.ป.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถ

นําไปใช้ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนด 

 ผู้บริหารและพนักงาน อ.อ.ป.สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

 เพ่ือการพัฒนาความสามารถบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายใน อ.อ.ป. ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. 
 

1.4 ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขี้นและ อ.อ.ป.

สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทําให้องค์กร
เกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยงคือ 

 เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สําคัญๆ 

 เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน 

 ช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

 ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.5 ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบใน 
เชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หรือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย หรือสิ่งที่ไม่คิด
หวัง/ไม่พึงประสงค์จากการดําเนินงาน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อ  
การร้าย ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรไม่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอต่อองค์กร หรือการถูกดําเนินการทางกฎหมาย 
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      ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุว่าเหตุการณ์เกิดที่ใด เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุความเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
     กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินระดับความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจจะ
เกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยงนั้น เป็นค่าความเสี่ยงโดยรวม (Risk 
Exposure/Degree of Risk) เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โอกำสจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจําแนก
เป็น 5 ระดับคือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก 
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนสูง 
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก 

  ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จําแนกเป็น 5 ระดับคือ 
  ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การมีน้อยมาก 

ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การมีน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การมีปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การมีสูง 
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การมีสูงมาก 

 
 

*********************** 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนของ อ.อ.ป. 

2.1 ควำมเป็นมำ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมป่าไม้ เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2490 ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นรฐัวสิาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแตว่ันที่ 25 
กรกฎาคม 2499 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2517, 
พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2542 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 5) วันที่ 27 
สิงหาคม พ.ศ. 2546 ให้โอนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง มี 6 ประกำร ดังนี้ 
 อํานวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทําไม้ และเก็บหา  ของ

ป่า แปรรูปไม้ ทําไม้อัด อบไม้ อัดน้ํายาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์ หรือผลิตวัตถุ หรือ
สิ่งของจากไม้ และของป่า และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืน
ใดที่เก่ียวด้วยไม้หรือของป่า 

 ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่
ว่าจะเป็นการดําเนินการเองหรือเป็นการดําเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ 

 วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมไม้ 
 ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้การปลูกฝังทัศนคติและความสํานึกในการ

คุ้มครองดูแลรักษาบูรณะและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พักการ
อํานวยความสะดวกหรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินการดังกล่าว 

 ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. 

นับแต่เริ่มก่อตั้ง อ.อ.ป. มีรายได้หลักจากการดําเนินธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะการทําไม้จากป่าสัมปทาน 
นํามาจําหน่ายและสร้างมูลค่าด้านอุตสาหกรรมไม้  ต่อมาได้ลงทุนปลูกสร้างสวนป่าด้วยงบประมาณของ อ.อ.ป.
เอง  ในระยะหลังได้รับมอบสวนป่าจากกรมป่าไม้ตามนโยบายของรัฐมาดูแลบํารุงรักษาหลังจากท่ีรัฐบาลได้
ยกเลิกสัมปทานทําไม้ทั่วประเทศ  ปัจจุบัน อ.อ.ป. มีรายได้หลักจากธุรกิจการใช้ประโยชน์สวนป่าเศรษฐกิจ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้จากสวนป่าและธุรกิจบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า การดําเนินงาน อ.อ.ป. มีผล
กําไรมาโดยตลอดและสามารถส่งรายได้เข้ารัฐแล้ว เป็นเงิน 4,318.84 ล้านบาท สืบเนื่องจากการปิดป่างด
สัมปทานทําไม้ในปี 2532 ทําให้อ.อ.ป. มีผลขาดทุนในระหว่างปี 2536 -2538 และระหว่างปี 2541-2545 
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ต่อเมื่อสวนป่าเศรษฐกิจเริ่มให้ผลผลิตมากข้ึน อ.อ.ป. กลับมามีผลประกอบการกําไรอีกครั้งในปี 2546 และมี
กําไรออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากดําเนินธุรกิจด้านสวนป่าแล้ว อ.อ.ป. ยังให้บริการสังคมอย่างสม่ําเสมอด้วยการสนับสนุน
นโยบายของรัฐ เช่น การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ช้างไทย และสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป.มีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นจํานวน
มาก ทั้งการจ้างแรงงาน  การส่งเสริมอาชีพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นร่วมกัน 

จากสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระแสสังคมและชุมชน
ท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า  ประเด็นนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น  นโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด  และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง อ.อ.ป. และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ใน
ฐานะผู้บริหารอ.อ.ป. ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และพิจารณาดําเนินการปรับบทบาทให้ดําเนินธุรกิจตาม
ศักยภาพขององค์กร โดยเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการสังคม โดยในปี 2557  จะมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ปี 2557 – 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ 

2.2 วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 

  

     2.3     พันธกิจ 

 อ.อ.ป.ดําเนินการปรับบทบาทและภารกิจ ได้กําหนดพันธกิจและเป้าประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีเปลี่ยนไป ดังนี้ 

2.3.1. พัฒนำที่ดินสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ 

 ปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจเชิงประณีต ตามหลักการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

 การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนป่าจะดําเนินการโดยมีการกําหนดมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 2.3.2. ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนำระบบและสร้ำงกลไกกำรตลำดไม้-เศรษฐกิจอย่ำงเป็น
ธรรม 
  เป้ำประสงค์ 

 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น 
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 ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ 

 2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมไม้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งเสริมชุนชนท้องถิ่นด้ำน
อุตสำหกรรมไม้ 
  เป้ำประสงค์ 

 พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เพ่ือเป็นแม่แบบให้ชุมชนท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ขนาดเล็กของชุมชนท้องถิ่น 
 สนับสนุนข้อมูลการตลาดให้ชุมชนท้องถิ่น 

 2.3.4. วิจัยและพัฒนำกำรปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 
  เป้ำประสงค์ 

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกและใช้ประโยชน์สวนป่า 
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้สวนป่า 
 สนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3.5. ปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินและพัฒนำสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ตำมศักยภำพ 
  เป้ำประสงค์ 

 แสวงหาแหล่งเงินกู้เพ่ือการลงทุนทางธุรกิจ 
 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ 

2.3.6. พัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่ำเป็นฐำน 
  เป้ำประสงค์ 

 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและอาชีพให้ชุมชน 
 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า 

 
 2.3.7. สงวน อนุรักษ์และบริบำลช้ำงไทยและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาช้างเลี้ยงไทย 
 ส่งเสริมสุขภาพช้างและการดูแลรักษาช้าง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาช้างไทย 
 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3.8. พัฒนำธุรกิจบริกำรอย่ำงครบวงจรและแข่งขันได้โดยพัฒนำธุรกิจท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์ 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่สวนป่า 
 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการเพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน 
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
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2.4  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
กิจการ ของ อ.อ.ป. มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีองค์ประกอบดังนี้ 
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2.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ อ.อ.ป. 

 

 

             

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรของ อ.อ.ป. 
 กําหนดนโยบาย ให้คําแนะนํา และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความ

เสี่ยงองค์กร 
 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อการบริหาร

ความเสี่ยง 
       คณะกรรมกำรตรวจสอบ อ.อ.ป. 

 กํากับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
 ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อความเข้าใจในบริบทของ

ความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามี
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี ่ยงที ่เหมาะสม เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริหารกิจการของ 
อ.อ.ป. 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
อ.อ.ป. 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ. ป. 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
(รายส านัก) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
(รายส านัก) 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
(รายส านัก) 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
(รายส านัก) 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อ.อ.ป.  
 
    มี 2 ระดับ คือ ระดับ องค์กร และระดับสํานัก 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ อ.อ.ป. (ระดับ องค์กร) 
    ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการทุกสํานัก ยกเว้น

สํานักตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ  มีหน้ที่ 
                                   1) กํากับ ดูแล และควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. โดยพิจารณา
วัตถุประสงค์ การระบุ การประเมิน การจัดการและจัดทําแผน การรายงานติดตามผล และการประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ อ.อ.ป. ยอมรับได้ ตลอดจนทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
                                   2) จัดทํานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. 
                                   3) สรุปและนําเสนอการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ อ.อ.ป. (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 
                                  4) บริหารจัดการให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการใช้ระบบสารสนเทศ 
และมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

 

                          คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับส ำนัก 

                                 แต่ละสํานักแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารและกํากับดูแลภายในกันเองมีหน้าที่ 
1) ร่วมวางแผนงานและดําเนินการตามแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์การบริหาร

ความเสี่ยง ทีค่ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด 
2) กํากับ ดูแล และติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยง 
3) สนับสนุน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นการปฏิบัติงานปกติ และเป็น

วัฒนธรรมของหน่วยงาน มีการบริหารระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน 
 

2.6 กำรวิเครำะห์สถำนภำพ อ.อ.ป. 

จุดแข็ง (Strength) 

 มีพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจในความรับผิดชอบที่มีศักยภาพเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ประมาณ 1.15 
ล้านไร่ และเป็นแหล่งวัตถุดิบไม้ อีกทั้งสวนป่าหลายแห่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ธุรกิจป่าไม้เศรษฐกิจ และการให้บริการจึงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับ อ.
อ.ป. 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญงานด้านการจัดการป่าเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากและมีประสพการณ์ใน
การจัดการป่าเศรษฐกิจมากว่า 30 ปี 

 มีทรัพย์สินและที่ดินกรรมสิทธิ์กระจายทั่วประเทศ สามารถนํามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่ง
รายได ้
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 มีช้างเลี้ยงจํานวนมาก มีบุคลากรที่มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
อนุรักษ์ขยายพันธุ์ช้างไทย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษา และดําเนินการด้านคชบาลธุรศาสตร์ 

 อ.อ.ป.เป็นองค์กรของรัฐที่มุ่งเน้นเฉพาะทางด้านการบริหารป่าเศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ไม้อย่างกว้างขวง ได้รับความเห็นชอบจากรัฐในการเสนอนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 อ.อ.ป.มีการศึกษาและจัดทําระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2540 ทําให้มีความพร้อมด้าน
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 

จุดอ่อน (Weakness) 

 ด้านการผลิต ต้นทุนสูง ผลิตภาพการผลิตด้านสวนป่าต่ํา เนื่องจากไม่มุ่งเน้นกําไรสูงสุด โดยมุ่งเน้นการ
อนุรักษ์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สวนป่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตล้าสมัย ทําให้เกิดการสูญเสียและไม่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้เท่าท่ีควร 

 ด้านการเงิน การขาดสภาพคล่อง การบริหารการเงินขาดประสิทธิภาพการบริหารแหล่งระดมเงินทุนที่
สอดคล้องกับการลงทุนในระยาว ส่งผลให้พลาดโอกาสในการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆ เสียโอกาสการลงทุน
ปลูกป่าระยะยาวและระยะกลาง 

 ด้านการบริหารจัดการ อ.อ.ป.มีรูปแบบองค์การที่เป็นระบบราชการ (Bureaucracy) มีลักษณะ
โครงสร้างใหญ่ ซับซ้อน สายการบังคับบัญชายาว ขาดความคล่องตัว มีการรวมศูนย์อํานาจ ขาดความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 

 ด้านบุคลากร บุคลากรส่วนใหญ่อายุมาก ขาดความคิดทางธุรกิจและความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทําให้การ
วางแผนด้านบุคลากรไม่ประสบผลเท่าท่ีควร บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี่และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ขาดการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายเป็นเวลานาน การทํางาน
ขาดการมีส่วนร่วม (Teamwork) ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สายงานที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ด้านการตลาด ขาดการวางแผนการตลาดเชิงรุก เพราะมุ่งเน้นระบบการผลิตมากกว่าการตลาด ขาด
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการตลาดอย่างจริงจัง 

 ด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในยังไม่เข้มแข็ง ขาดความเป็นอิสระ และบุคคลไม่มีความชํานาญใน
วิชาชีพตรวจสอบโดยตรง ทําให้ระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ 

 ด้านการบริหารจัดการ ระบบและระเบียบการบริหารงานภายในขาดความคล่องตัว 
 ยังคงต้องดําเนินการตามกฏเกณฑ์ราชการและผลจากการที่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้ขาด

ความต่อเนื่องในนโยบายและการดําเนินงานขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ 
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โอกำส (Opportunity) 

 อ.อ.ป.เป็นองค์กรของรัฐ ได้รับสิทธิจากรัฐ เช่น สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม
ในการดําเนินการปลูกสร้างสวนป่า ทําให้มีโอกาสในการเป็นผู้นําการเสริมสร้างและพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 
สิทธิในการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของรัฐนอกเขตอนุรักษ์ตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่  3 
มีนาคม 2535 และ 9 มีนาคม 2536 ซึ่งกําหนดให้ อ.อ.ป.ดูแลและใช้ประโยชน์สวนป่าที่อยู่นอกเขต
อนุรักษ์ท้ังหมด 

 นโยบายของรัฐหลายด้านเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานล้วนเป็นโอกาสสําคัญต่อ อ.อ.ป.ในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการเพ่ือดําเนินธุรกิจสนองนโยบายให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ อ.อ.ป.สามารถดําเนินการตามบทบาทการเป็นองค์กรหลักของรัฐในการเสริมสร้างและบริหารจัดการ
ป่าเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ํามันมีราคาสูงขึ้ น ทําให้มนุษย์ต้องการ
พลังงานทดแทน เช่น พืชน้ํามัน เชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง กระตุ้นให้ภาครัฐ
ส่งเสริมการปลูกป่าอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพ่ือหาพลังทดแทนน้ํามันและป้องกันภัยธรรมชาติ 

 กระแสการตื่นตัวด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกทําให้
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นตลาดนําเข้าไม้ที่สําคัญกีดกันการนําเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้วัตถุดิบจากป่า
ธรรมชาติ และประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศห้ามการส่งออกไม้ท่อนที่ทําออกจากป่าธรรมชาติ  เป็น
การสร้างโอกาสในการดําเนินการพัฒนาสวนป่าของ อ.อ.ป.ตอบสนองความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศ
รวมทั้งการส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสในการขอรับเงินสนับสนุนในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

 ในยุคข้อมูลข่าวสารระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันมากขึ้น ช่องทางในการดําเนิน
ธุรกิจหรือการเผยแพร่ข่าวสารจึงจําเป็นที่จะนําระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce) มาใช้ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีความเหมาะสมที่จะปลูกไม้ป่า (Forest Corp) 
หลากหลายพันธุ์ และมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าประเทศในเขตอบอุ่น ประเทศคู่แข่งมีไม่มาก 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ 

 กระแสสังคมเรื่องการอนุรักษ์ช้าง สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ ทําให้ อ.อ.ป.มีบทบาทในเรื่องคชบาลธุร
ศาสตร์ยิ่งขี้น 
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อุปสรรค (Treat) 

 อ.อ.ป.เป็นรัฐวิสาหกิจ การดําเนินงานอยู่ภายในกฏระเบียบข้อบังคับและการกํากับควบคุมจาก
หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจ ทําให้ขาดความคล่องตัวและเสียโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 กฎระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออํานวยต่อธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ ขาดสิทธิในการจัดการ  
สวนป่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้การดําเนินธุรกิจไม่สามารถ
จัดการและวางแผนการใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหาขัดแย้งกับชุมชน เนื่องจากราษฎรต้องการพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาการลักลอบตัดไม้ 
 สวนป่าเอกชนเริ่มทะยอยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น อาจเป็นคู่แข่งขันในการตลาดไม้สักสวนป่า 

รวมถึงวัสดุทดแทนต่างๆ ที่กําลังเติบโตและแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น 

จากสถานภาพขององค์กรดังกล่าว อ.อ.ป. ได้นํามาพิจารณาในการกําหนดแนวทางและแผนงาน
ต่างๆ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน ลดข้อจํากัดและใช้จุดแข็ง โอกาศให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพ่ือผลการ
ดําเนินงานที่สัมฤทธิ์ผล 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง 2557  13 

 

บทที่ 3 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ในการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ไดก้ําหนดกระบวนการไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2557 มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน 3 
มิติคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม โดยตามแผนปรับบทบาทและภารกิจ 
ไดก้ําหนดบทบาทของ อ.อ.ป. ให้ดําเนินธุรกิจด้านสวนป่าเศรษฐกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งแผนปรับบทบาทและภารกิจใหม่มียุทธศาสตร์ที่สําคัญ และเป้าประสงค์ 
ดังนี้ 

 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์  

2. การระบุความเสี่ยง 

 

3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การตอบสนอง  
ความเสี่ยง   

5. การจดัการและการ
จัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยง 

6. การรายงานและ 
ติดตามผล 

7. การประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยง 

8. การทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง 
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3.1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 

 อ.อ.ป.ดําเนินการปรับบทบาทและภารกิจใหม่เพ่ือการเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน โดยกําหนดพันธกิจ 8 ประการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

         อ.อ.ป.ได้พิจารณานําเป้าประสงค์ของแต่ละพันธกิจมาเป็นวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง โดยใช้
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของแต่ละพันธกิจ 

แผนปรับบทบำทและภำรกิจ อ.อ.ป.

วิสัยทัศน์องค์กร

ยุทธศาสตร์/บทบาท 8 ด้าน

วัตถุประสงค์

อะไรที่จะทําให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

สาเหตุ สาเหตุ สาเหตุ

3     3     
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แผนปรับบทบาทและภารกจิ อ.อ.ป.  

 

วิสัยทศัน์     “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกจิอย่างยั่ งยืน” 

ยุทธศาสตร์/ภารกิจ เป้าประสงค์ 

1. พฒันาที่ดินสวนป่าเศรษฐกิจอยา่ง
ยัง่ยืน 

 

1.1. ปลกูสร้างสวนป่าเศรษฐกิจเชิงประณีต ตามหลกัการจดัการสวนป่า
เศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 

1.2. การใช้ประโยชน์ผลผลติจากสวนป่าจะด าเนินการโดยมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

2. สง่เสริมการปลกูไม้เศรษฐกิจ พฒันา
ระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้
เศรษฐกิจอยา่ง   เป็นธรรม 

2.1. สง่เสริมการปลกูไม้เศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้
ชมุชนท้องถ่ิน 

2.2. สง่เสริมและพฒันาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ 
3. สง่เสริมและพฒันาธุรกิจ

อตุสาหกรรมไม้เพือ่สร้างมลูคา่เพิ่ม
และสง่เสริมชนุชนท้องถ่ินด้าน
อตุสาหกรรมไม้ 

3.1. พฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมไม้เพื่อเป็นแมแ่บบให้ชมุชนท้องถ่ิน 

3.2. สง่เสริมและพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมไม้ขนาดเลก็ของชมุชนท้องถ่ิน 

3.3. สนบัสนนุข้อมลูการตลาดให้ชมุชนท้องถ่ิน 

4. วิจยัและพฒันาการปลกูและใช้
ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 

4.1. สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาด้านการปลกูและใช้ประโยชน์  สวนป่า 

4.2. สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาด้านอตุสาหกรรมไม้สวนป่า 

4.3. สนบัสนนุงานวิจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินและ

พฒันาสนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ตาม
ศกัยภาพ 

5.1. แสวงหาแหลง่เงินทนุระยะยาว 

5.2. สง่เสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์สนิทรัพย์ 

6. พฒันาชมุชนท้องถ่ินโดยใช้สวนป่าเป็น
ฐาน 

6.1. สง่เสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชน/สร้างงานและอาชีพให้ชมุชน 

6.2. สง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์พืน้ท่ี
สวนป่า 

7. สงวน อนรัุกษ์และบริบาลช้างไทย 

และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดล้อม 

7.1. สง่เสริมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์และพฒันาช้างเลีย้งไทย 

7.2. สง่เสริมสขุภาพช้างและการดแูลรักษาช้าง 
7.3. สง่เสริมและสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาช้างไทย 

7.4. สง่เสริมกิจกรรมการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
8. พฒันาธุรกิจบริการอยา่งครบวงจร

และแขง่ขนัได้โดยพฒันาธุรกิจ
ทอ่งเที่ยว 

8.1. สง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชิงอนรัุกษ์ในพืน้ท่ีสวนป่า 

8.2. สง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการให้บริการเพื่อสร้างรายได้ให้ชมุชน 

8.3. พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ให้มคีณุภาพมาตรฐาน 

3.2. กำรระบุควำมเสี่ยง 
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ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละสํานักเสนอ
ประเด็นและระบุความเสี่ยงให้กับเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ อ.อ.ป. ทําการสรุปภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ รวม 2 ครั้งคือ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556  
เมื่อวันที่  10 ตุลาคม  2556  และครั้งที่ 1 /2557 เมื่อวันที่  11 มกราคม 2557 ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงที่ระบุ
โดยหน่วยงาน และได้วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง รวมถึงความถี่ของสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อเป้าประสงค์ทั้งหมด เพ่ือ
นํามาจัดทําแผนที่ความเสี่ยง    (RISK MAP) และในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2557 ที่
ประชุมได้พิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ ปี 2557 

การระบุความเสี่ยงประจําปี 2557  ได้พิจารณาจาก 

 แผนปรับบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป.  พิจารณาเป้าประสงค์ที่จะต้องบรรลุในปี 2557 

 แผนธุรกิจ อ.อ.ป.  2557 ทีจ่ะต้องบรรลุเป้าหมาย 

 บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน อ.อ.ป. 2557 ระดับคะแนนของตัวชี้วัดที่สําคัญๆ 

 สถานการณ์แวดล้อม อ.อ.ป. ในปัจจุบันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ 

การระบุความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ได้ระบุเฉพาะที่สําคัญจริงๆและ
ระบุให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านคือ  

1.   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2.   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
3.   ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
4.   ความเสี่ยงด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  

3.3. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
องค์กรก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด แสดงได้ ดังนี้ 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

ำม
เส

ี่ยง
 

5      
4      
3      
2      
1      
 1 2 3 4 5 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
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 มีความเสี่ยงสูงมาก  มีความเสี่ยงสูง 
 มีความเสี่ยงปานกลาง  มีความเสี่ยงต่ํา 

 

รายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงลําดับไว้ เมื่อนํามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ดังนี้ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

แทนด้วย 
ควำมหมำย 

สูงมาก 16 - 25  
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที 

สูง 11 - 15  
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จําเป็นต้องจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 6 – 10  
ระดับท่ีพอยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ตํ่า 1 - 5  
ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ไม่ต้องมีการควบคุม ไม่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 

 
 
3.4. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง 

เมื่อได้ระบุความเสี่ยงที่สําคัญแล้วต้องพิจารณาว่าจะบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะ 
เกิดข้ึนในปี 2557 อย่างไร 

ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 
4.1) กำรยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ 

4.2) กำรควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานให้กับพนักงานและการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.3) กำรยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น
การหยุดดําเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 



แผนบริหารความเสี่ยง 2557  18 

 

 
4.4) กำรโอนควำมเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืน

ได้เช่น การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน  เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 

 

 
 
 

3.5. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

           เมื่อได้ระบุความเสี่ยงที่สําคัญๆ  คัดเลือกความเสี่ยงที่จะนํามาบริหารจัดการ ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบรวมทั้งทางเลือกในการตอบสนองแล้ว  จากนั้นจึงพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
          นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่กําหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) ภายใต้แนวทางต่างๆ ที่เลือกนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดขึ้นเพ่ือที่จะ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง 

2) กิจกรรมควบคุมต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ และกิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น การกําหนดกิจกรรม
ควบคุมจึงมีความครอบคลุมการดําเนินงานในทุกๆ ด้าน 

3) กําหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ และควรวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจาก
การปฏิบัติกิจกรรม 
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องค์ประกอบของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

         ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละแผน อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
                             1. ชื่อแผนงาน 
                             2. กลยุทธ 

           3. ประเภทความเสี่ยง 
                  4. ความเสี่ยง 
                  5. ปัจจัยเสี่ยง 

                             6. การประเมินความเสี่ยง  
                                ประกอบด้วย ก) สถานะปัจจุบัน ข) เป้าหมาย ค) เกณฑ์วัด 

          7. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
          8. หลักการและเหตุผล 
          9. วัตถุประสงค์ 
        10. เป้าหมาย 
        11. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
        12. ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
        13. ระยะเวลาดําเนินการ 
        14. ผู้รับผิดชอบ 
        15. แผนปฏิบัติการ 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

3.6. กำรรำยงำนและกำรติดตำมผล 

                  เป็นการติดตามผลการดําเนินงานว่าหลังจากดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนแล้ว
ความเสี่ยงลดลงหรือไม่อย่างไรโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบตามเกณฑ์ที่กําหนด แล้วจัดทํา แผนภูมิ
ความเสี่ยงใหม่ตามผลงาน  มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ผลจริง หากพบ
ปัญหาจะสามารถกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้ทันที 

       3.6.1) ส ำนัก/ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner)  

             รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีผู้ประสานงานของแต่ละ
สํานัก ทําหน้าที่ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจําสํานัก เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น และจัดส่งให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของ อ.
อ.ป. รวมถึงประสานงาน/สอบถามข้อมูลกับผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป.ด้วย 

      3.6.2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ  

             นําข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ของแต่ละสํานัก มา
วิเคราะห์และจัดทําเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รำยไตรมำส โดยติดตามผลกับ
สํานักหรือผู้รับผิดชอบแผนฯ และให้ความเห็นต่อผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมนําเสนอ
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รายงานสรุปผลดังกล่าวให้แก่/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ /ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อ.อ.ป. ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการของ อ.อ.ป.    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายไตรมาส เพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการตาม
ข้อคิดเห็น 

        3.7. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                 - รำยไตรมำส  

  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละไตรมาส มารวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเป็นรายงานสรุป
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค  แนวทางแก้ไขและจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอ.อ.ป.และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป.  

- รำยปี   

  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละไตรมาส มารวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเป็นรายงานสรุป
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี พร้อมกับจัดทํารายงานการบริหารความ
เสี่ยง  อ.อ.ป. นําเสนอให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ทราบให้ความเห็นจากนั้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. และบรรจุไว้ในรายงานประจําปี 
(Annual Report) เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

        3.8. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     เลขานุการบริหารความเสี่ยงนําข้อมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็น

ต่อผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกและภายใน ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ อ.
อ.ป. และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผลการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องมาดําเนินการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
ต่อเนื่องต่อไป 

 

 

************************** 
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บทที่ 4 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง อ.อ.ป.ปี 2557 

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจําปี 2557 มีกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง มีการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นหลักประกันว่าจะสามารถลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

4.1  กำรระบุควำมเสี่ยง 

 การระบุความเสี่ยงในปี 2557 ได้นําผลการบริหารความเสี่ยงประจําปี 2556  ที่ไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับที่ยอมรับได้มาดําเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ  ตามแผนธุรกิจ  และตาม
ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผล อ.อ.ป. 2557 ซึ่งระบุครบตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน มีความเสี่ยงที่
สําคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์        
(Strategic Risk)  

1.การบริหารทรัพย์สิน ที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถประกาศประมูลได้ 

2.การจัดการสวนป่าตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) 

3.นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ต้นแบบเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

(Financial Risk) 

1.การระดมเงินทุนปลูกสร้างสวนป่า ไม่มีแหล่งเงินทุนระยะยาว 

2.สภาพคล่องทางการเงิน ขาดกระแสเงินสดเพ่ือการลงทุน 

3.สภาวะเศรษฐกจิโลกที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk)  

1.การผลิตและการจําหน่ายไม้สักสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานลดลง จากการ
ชุมนุมทางการเมือง การปิดล้อมสถานที่ทํางานของ อ.อ.ป. 
3.ขาดแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

4.ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตรงตามภารกิจ 
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ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk)  

5.กระบวนการปลูกและบํารุงรักษาสวนป่าไม่ปรานีตเท่าที่ควร 

6.มีปัญหากับราษฎรรอบเขตสวนป่าและกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นท่ี 

7.การบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร 

8.การดูแลช้างเลี้ยงในประเทศไทยมีปัญหาด้านความปลอดภัย 

9.การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ของ อ.อ.ป. นักท่องเที่ยวลดลง 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ(Compliance Risk) 

1.การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ดําเนินการไม่เสร็จ 

2.การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

3.การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการเก็บหาของป่า 

   ความเสี่ยงทั้ง 3 ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ    
ของอ.อ.ป. ทั้งเรื่องความล่าช้าและเสียโอกาสในการดําเนินงาน 

 

4.2  กำรจัดท ำแผนที่ควำมเสี่ยง  (Risk  Map) 

      จากการระบุความเสี่ยงที่ได้ทั้งหมด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ได้พิจารณาถึงปัจจัย
เสี่ยง (Risk  Factor) หรือสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงขึ้นในปี 2557  ทั้งนี้ได้ประเมินและคัดเลือก
ความเสี่ยงที่สําคัญๆที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ อ.อ.ป. หากไม่นํามาบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง ได้
รวม 6 ความเสี่ยงดังนี้ 

1) ประกาศประมูลให้เช่าที่ดิน อ.อ.ป. ไม่ได้ในปี 2557 
2) รับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนไม่ครบ 16 สวนป่า (FSC) 
3) ปริมาณจําหน่ายไม้สักสวนป่าไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2557 
4) ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานระหว่างมีการชุมนุมทางการเมือง 
5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ไม่เห็นชอบในแผนการกู้เงินเพื่อลงทุนทางธุรกิจของ อ.อ.ป. 
6) ไม่สามารถแก้ไข พ.ร.ฎ.จัดตั้ง อ.อ.ป. ได้สําเร็จ 

 
คณะกรรมการ ฯ ได้จัดทําแผนที่ความเสี่ยง ปี 2557 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและ     

ปัจจัยเสี่ยงแสดงความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงและน้ําหนักของปัจจัยเสี่ยง ดังแสดงในภาพ
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แผนที่ควำมเสี่ยง (Risk map) องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 2557 

 

คว
ำม

เสี่ย
ง (

RIS
K) 

ปัจ
จัย

เสี่ย
ง (

RIS
K F

AC
TO

R) 

Strategic Risk 

ประกาศประมลูให้เช่าท่ีดนิ 
อ.อ.ป. ไม่ได้ในปี 2557 

รับรองมาตรฐานการ
จดัการสวนป่าอยา่งยงัยืน

ไมค่รบ 16 สวน 

บคุลากร : บคุลากรด้าน
การจดัการสวนป่ายงัมี
จ านวนน้อย          (50%) 

 

บคุลากร : ขาดความรู้ใน
การพฒันาที่ดิน   

(40%) 

ลกูค้าที่ร่วมโครงการ : 
สวนป่าและลกูค้าขาด
ความพร้อม          (25%) 

งบประมาณ : ขาดงบใน
การจ้างที่ปร กษา 

(30%) 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ระยะเวลาน้อย 

    (25%) 
 

ก ระเบียบ : ก ระเบียบ
ของ อ.อ.ป. และ พรบ. 
ร่วมทนุไมอื่อ้          (15%) 

การสื่อสาร : ขาดการ
สื่อสารกบัพนกังานและ
สหภาพแรงงาน     (15%) 

Operational Risk 

ปริมาณจ าหน่ายไม้สกั
สวนป่าไมไ่ด้ตาม

เป้าหมาย ในปี 2557 

ความไมต่อ่เน่ืองในการ
ป ิบตัิงานระหวา่งมีการ
ชมุนมุทางการเมือง 

ขาดการท าแผนการตลาด 

 

    (30%) 

สถานที่ : ที่ตัง้ส านกังาน
ของ อ.อ.ป. อยูใ่นพืน้ที่
การชมุนมุ             (40%) 

บคุลากร : ไมน่ าความรู้
ด้านการตลาดมาใช้ 

    (25%) 

แผน กุเ ิน : ไมมี่แผนที่
เป็นรูปธรรม 

    (30%) 

บคุลากร : ไมต่ระหนกั ถ ง
อบุตัิการณ์ 

                   (20%) 

แรงงงานท้องถ่ิน : คา่จ้าง
สงู /มีปริมาณแรงงาน
น้อย               (15 %) 

การสื่อสาร : ขาดการ
สื่อสารที่ชดัเจน 

    (10%) 
 

 

ก ระเบียบ : ใบอน ุาต
ท าไม้/การเคลื่อนย้าย
สินค้า                (15 %) 

ภาวะเศรษฐกิจ : ชะลอตวั 
 

    (15%) 

Financial Risk Compliance Risk 

ทส.ไมเ่ห็นชอบใน
แผนการกู้ เงินเพ่ือลงทนุ
ทางธุรกิจของ อ.อ.ป. 

ไมส่ามารถแก้ไข พร  
จดัตัง้ อ.อ.ป. ได้ส าเร็จ 

ขาดการท าแผนการกู้ เงิน  
 

    (40%) 

 

การสื่อสาร : ขาดการ
ประสานงาน ขาดความ
ตอ่เน่ือง                (50%) 

 

 

สถาบนัการเงิน : ขาด
ความเชื่อมัน่ในการช าระ
หนีข้อง อ.อ.ป.      (30%) 
(15)ความส าค ั 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : 
เห็นพ้องด้วยในบาง
ประเด็น                (30%) 

ก ระเบียบ : พร  จดัตัง้
ไมเ่อือ้ 

    (15%) 

นโยบายรัฐ : ขาดความ
ตอ่เน่ืองจากการเปลี่ยน
รัฐบาลบอ่ย          (20%) 

 
ภาวะเศรษฐกิจ : ชะลอตวั 
 

    (15%) 
     ปัจจยัเสีย่งมีความรุนแรงสงู 

     ปัจจยัเสีย่งมีความรุนแรงปานกลาง 

     ปัจจยัเสีย่งมีความรุนแรงต ่า 

(n%) น า้หนกัปัจจยัเสีย่ง 

กรอบแผนยุทธศำสตร์ อ.อ.ป. แผนธุรกิจ อ.อ.ป. ปี 2557 และตัวชี้วัด อ.อ.ป. 2557 
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4.3  กำรประเมินควำมเสี่ยง   

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยง  4  ด้านรวม             
6 ความเสี่ยง เป็นเชิงปริมาณในรูปแบบของผลคูณคะแนนของโอกาสกับคะแนนของผลกระทบตามเกณฑ์ที่ อ.อ.ป.
กําหนด ซึ่งจะทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ในภาพรวม และได้กําหนดเป้าหมาย
การลดความเสี่ยง  ดังนี้ 

ล ำดับ ประเภท ควำมเสี่ยง 2557 

ประเมินควำมเสี่ยงก่อนบริหำร เป้ำหมำย 
ลดระดับ

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ระดับควำม

เสี่ยง 

1 กลยุทธ์ ประกาศประมูลให้เช่าที่ดินอ.อ.ป. 
ไม่ได้ในปี 2557 

5 5 25 8 

2 กลยุทธ์ รับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่า
อย่างยั่งยืนไม่ครบ 16 สวนป่า 
(FSC) 

5 5 25 4 

3 ปฏิบัติการ ปริมาณจําหน่ายไม้สักสวนป่าไม่ได้
ตามเป้าหมายในปี 2557 

5 5 25 2 

4 ปฏิบัติการ ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
ระหว่างมีการชุมนุมทางการเมือง 

5 5 25 6 

5 การเงิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ไม่
เห็นชอบในแผนการกู้เงินเพ่ือลงทุน
ทางธุรกิจของ อ.อ.ป. 

5 5 25 8 

6 กฎระเบียบ ไม่สามารถแก้ไข พ.ร.ฎ.จัดตั้ง      
อ.อ.ป. ได้สําเร็จ 

5 5 25 8 

 

ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 6 สามารถระบุสาเหตุในการเกิดความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และนํามา
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
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แผนงำนที่ 1 แผนพัฒนำที่ดินกรรมสิทธิ์ ของ อ.อ.ป. 
กลยุทธ ์  ปรับโครงสร้างทางการเงินและพฒันาสินทรัพย์ให้เกดิประโยชน์ตามศักยภาพ  
ประเภทควำมเสี่ยง ด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 
ควำมเสี่ยง การบริหารทรัพยส์ิน : ไมส่ามารถประกาศประมลูโครงการพัฒนาท่ีดินไดภ้ายในปี 2557 
ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้ในดา้นการพฒันาที่ดินการวิเคราะห์ในเชิงธุรกจิทําให้เสียโอกาสในการพัฒนาที่ดนิ 

- ขาดงบประมาณในการจ้างท่ีปรึกษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงต้องจ้างผู้เช่ียวชาญศึกษาวิเคราะห์แนวทาง  
                          โอกาส และผลตอบแทนเป็นรายแปลง 

- ติดขัดในกฎระเบยีบด้าน พรบ.ร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2556  มีขั้นตอนมากและระเบียบรองรับยังไม่ม ี
- ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพนักงาน ทําให้ถูกคัดค้าน  ไม่เข้าใจในเจตนาของการพัฒนาที่ดิน 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

สถำนะปัจจุบัน  5 x 5 = 25   (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เป้ำหมำย             2 x 4 = 8    
เกณฑ์วัด ระยะเวลาทีส่ามารถประกาศประมูลโครงการพัฒนาท่ีดินไดส้ําเรจ็ 
 

โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด  ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด 

5 สูงมาก คณะกรรมการ อ.อ.ป.ไม่
เห็นชอบแผนปฏิบตัิการการ 
พัฒนาท่ีดินกรรมสิทธ์ิ อ.อ.ป. 

 5 
 

มากที่สุด ไม่สามารถประกาศประมูลให้
ภาคเอกชนเสนอโครงการ
พัฒนาท่ีดินได้ภายในปี 2557 

4 สูง ไม่สามารถทําสัญญาจ้างที่
ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้
และแนวทางการพัฒนาท่ีสิน
กรรมสิทธ์ิไดภ้ายในเดือน
มิถุนายน 2557 

 4 มาก ประกาศประมลูให้ภาคเอกชน
เสนอโครงการพัฒนาท่ีดินได้
ภายในเดือนธันวาคม 2557 

3 ปานกลาง ทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษา
ความเป็นไปได้และแนว
ทางการพัฒนาท่ีสินกรรมสิทธ์ิ
ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 

 3 ปานกลาง ประกาศประมลูให้ภาคเอกชน
เสนอโครงการพัฒนาท่ีดินได้
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 

2 น้อย ผู้อํานวยการเห็นชอบรายงาน
ผลการศึกษาแนวทางพัฒนา
ที่ดินของที่ปรึกษาภายในเดือน
ตุลาคม 2557 

 2 น้อย ประกาศประมลูให้ภาคเอกชน
เสนอโครงการพัฒนาท่ีดินได้
ภายในเดือนตลุาคม 2557 

1 น้อยมาก ผู้อํานวยการเห็นชอบรายงาน
ผลการศึกษาแนวทางพัฒนา
ที่ดินของที่ปรึกษาภายในเดือน
กันยายน 2557 

 1 น้อยมาก ประกาศประมลูให้ภาคเอกชน
เสนอโครงการพัฒนาท่ีดินได้
ภายในเดือนกันยายน 2557 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
อ.อ.ป. มีที่ดินกรรมสิทธ์ิอยู่ท่ัวประเทศจํานวนมากถึง 48 แปลง เนื้อท่ี 4,383 ไร่ ราคาประเมิน 5,855 ล้านบาท 

           ส่วนมากไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า นโยบายของรัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจประการหนึ่งคือให้บริหารสินทรัพย ์
           ให้เกิดประโยชน์สูงสดุและเร่งฟื้นฟูฐานะทางการเงิน อ.อ.ป. กําลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ผลผลติและรายได้ 
           จากสวนป่ายังไม่มากเพียงพอต่อสภาพปัจจุบันได้ อ.อ.ป. ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหารสินทรัพย์และไดร้ับความเห็นชอบ 
           จากคณะกรรมการบรหิาร อ.อ.ป.ตั้งแต่ปี 2555 แต่ยังไม่สามารถพัฒนาที่ดินตามแผนปฏิบัตกิารได้อย่างเป็นรูปธรรม จําเป็น 
           ต้องนํามาบริหารความเสีย่งในปี 2557 เพื่อกํากับดูแลให้เปน็ไปตามเป้าหมายลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อสร้างรายได้ 
           เพิ่มอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาที่ดินกรรมสิทธ์ิ อ.อ.ป. สร้างรายได้เพิ่มระยะยาวอย่างยั่งยืน 

 
3. เป้ำหมำย 

ประกาศประมลูโครงการพัฒนาท่ีดินระยะยาวตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557 ให้ได้ภายในปี 2557 
 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ประกาศประมลูโครงการพัฒนาท่ีดินระยะยาวตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 
 

5. ช่วงเบ่ียงเบนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ประกาศประมลูโครงการพัฒนาท่ีดินระยะยาวตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557 ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2557 
 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

มกราคม – ธันวาคม 2557 
 

7. ผู้รับผิดชอบ   
สํานักธุรกิจและการตลาด 

                      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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8. แผนปฏิบัติกำรแผนพัฒนำที่ดินกรรมสิทธิ์ ของ อ.อ.ป. 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1.ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธ์ิเสนอคณะ
กรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. 

 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยส์ินของ อ.อ.ป. 
 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 
 เสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหาร อ.อ.ป. 

ม.ค. – เม.ย. 57 
 
 

ส.ธต. 

2.คัดเลือกและจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 
 จัดทํา ที.โอ.อาร์.จ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปไดเ้สนอ ผอก. 
 จัดทํา ที.โอ.อาร์.จ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปไดเ้สนอ

คณะกรรมการ อ.อ.ป. 
 ประกาศ ท.ีโอ.อาร์. จ้างท่ีปรึกษา  คัดเลือกที่ปรึกษา 
 บริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

เม.ษ.-ต.ค. 57 
 

 

ส.ธต. 

3.สร้างความโปร่งใส ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจให้พนักงาน สหภาพ 
แรงงานถึงความจําเป็นในการพัฒนาท่ีดิน 
 เสนอโครงการพัฒนท่ีดินต่อสหภาพแรงงาน อ.อ.ป. ทราบ 
 ประชาสมัพันธ์ตามสื่อของ อ.อ.ป. 

 

พ.ค.-ก.ย.57 
 
 

ส.ธต. 

4.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ด้านการวิเคราะห์ จดัทําโครงการ 
 ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสตูรทางด้านการพัฒนาสินทรัพย์ 

 

มิ.ย.-ธ.ค.57 
 
 

ส.ธต. 

5.ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน  แก้ไขพระราชกฤษฎีกา 
  จัดตั้ง อ.อ.ป. 

 ศึกษาระเบยีบ ข้อบังคับ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ อ.อ.ป. 
 ยกร่างแก้ไข พ.ร.ฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. / ระเบยีบอื่นๆ 
 เสนอร่างแก้ไขให้คณะกรรมการ อ.อ.ป. เห็นชอบ 

เม.ย.57-ธ.ค.57 
 
 

ส.กม./ส.ธต. 

6.การประกาศประมูลโครงการพฒันาที่ดิน 
 จัดทํา ที.โอ.อาร์. ประกาศประมลูโครงการพัฒนาท่ีดินเสนอ ผอก. 
 ประกาศประมลูโครงการพัฒนาท่ีดิน อ.อ.ป. 

 

ก.ย.-ธ.ค.56 ส.ธต. 

7.การติดตามประเมินผล 
 รายงานความคืบหน้าต่อท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 
 รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.และ

คณะกรรมการ อ.อ.ป. 
 

ทุกไตรมาส ส.ธต. 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การพัฒนาท่ีดินกรรมสิทธ์ิของ อ.อ.ป. มีความก้าวหน้าตามแผนปฏิบตัิการและมีโอกาสได้รับเงินจากการพัฒนา 
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แผนงำนที่ 2 แผนกำรรับรองสวนป่ำตำมมำตรฐำน FSC 
กลยุทธ ์  พัฒนาท่ีดินสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
ประเภทควำมเสี่ยง ด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 
ควำมเสี่ยง การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน : ไมส่ามารถวางระบบการจัดการสวนป่าให้กับสวนป่าเป้าหมาย จนถึงขัน้ผ่าน 
                       การตรวจรับรองจากผู้ตรวจประเมินได้ภายในปี 2557 ได้ครบท้ัง 16 สวนป่า 
ปัจจัยเสี่ยง -  ขาดแคลนบุคลากรในด้านการจดัการสวนป่าอย่างยั่งยืน บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไมม่ีประสบการณ์ในการเป็น 
                           ที่ปรึกษาตามมาตรฐาน  FSC ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 

-  สวนป่าที่ร่วมโครงการไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการปรับแนวทางดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด  
ต้องใช้ความทุ่มเทและมุ่งมั่นเป็นอย่างสูง 

-  ระยะเวลาในการดําเนินการน้อยเพียง 12 เดือนเนื่องจากต้องปรับพฤติกรรมของสวนป่าที่ร่วมโครงการ 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
สถำนะปัจจุบัน 5 x 5 = 25        (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เป้ำหมำย  2 x 2 =   4     
เกณฑ์วัด  จํานวนสวนป่าที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน FSC ภายในปี 2557 
 

โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด  ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด 

5 สูงมาก ผลการประเมินระดับความรู้
ของเจ้าของสวนป่าที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดของที่ปรึกษาน้อย
กว่าร้อยละ 40 

 5 
 

มากที่สุด สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการเข้ารบัการ
ตรวจประเมินผ่านการตรวจรับรองได้
ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 8 สวน 

4 สูง ผลการประเมินระดับความรู้
ของเจ้าของสวนป่าที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดของที่ปรึกษา     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

 4 มาก สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการเข้ารบัการ
ตรวจประเมินผ่านการตรวจรับรองได้
ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 10 สวน 

3 ปานกลาง ผลการประเมินระดับความรู้
ของเจ้าของสวนป่าที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดของที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

 3 ปานกลาง สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการเข้ารบัการ
ตรวจประเมินผ่านการตรวจรับรองได้
ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 12 สวน 

2 น้อย ผลการประเมินระดับความรู้
ของเจ้าของสวนป่าที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดของที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 55 

 2 น้อย สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการเข้ารบัการ
ตรวจประเมินผ่านการตรวจรับรองได้
ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 14 สวน 

1 น้อยมาก ผลการประเมินระดับความรู้
ของเจ้าของสวนป่าที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดของที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 1 น้อยมาก สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการเข้ารบัการ
ตรวจประเมินผ่านการตรวจรับรองได้
ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 16 สวน 
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1. หลักกำรและเหตุผล  

 อ.อ.ป. ได้ดําเนินการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจตามหลักการการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
โดยมรีะบบการจัดการสวนป่าของตนเองเป็นที่ยอมรับท่ัวไป ในขณะเดียวกัน อ.อ.ป. ก็ไดเ้ริ่มจัดการสวนป่าบางสวน 
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลยิ่งข้ึนโดยเลือกระบบมาตรฐาน FSC (Forest  Stewardship  Council) ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศ 
ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความตระหนักในการจัดการป่าไม้ควบคู่ไปกับ 
การดูแลสังคม ได้แก่ชุมชนผู้ปลูกป่ารายย่อย ผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจป่าไม ้
โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาธรุกิจป่าไม้ของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
อ.อ.ป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้วางระบบ FSC ให้กับภาคเอกชนและภาครัฐ จํานวน 16  สวนป่าให้ดําเนินการ 
พัฒนาระบบบริหารจดัการสวนป่าเศรษฐกิจจนถึงผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อช่ือเสียง อ.อ.ป.หาก 
ดําเนินไม่สําเร็จในปี 2557 จึงต้องนํามาบริหารความเสี่ยง 
 

2. วัตถุประสงค ์
วางระบบมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนให้กับสวนป่าเป้าหมายให้มีการจัดการตามมาตรฐานสากล 

 
3. เป้ำหมำย 

ดําเนินการใหส้วนป่าเป้าหมายผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากลได้  16 สวนป่า 
 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
          สวนป่าเป้าหมายผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากลได้  16 สวนป่าภายในปี 2557 
 

5. ช่วงเบ่ียงเบนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
              สวนป่าเป้าหมายผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากลได้  14 สวนป่าภายในปี 2557 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

                    มกราคม – ธันวาคม 2557 
7. ผู้รับผิดชอบ   

        สํานักนวัตกรรมไมเ้ศรษฐกจิ 

                      

 แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Profile) 
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                      โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น 
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8. แผนปฏิบัติกำรแผนกำรรับรองสวนป่ำตำมมำตรฐำน FSC 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1.การเตรียมความพร้อมของบุคลากร อ.อ.ป.ให้มีประสิทธิภาพ 
 แต่งตั้งพนักงานรับผิดชอบโครงการ 
 แต่ง  Group  Entity 
 ฝึกอบรมพนักงานเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน 

ม.ค. 57 
 

ส.ศ. 
อ.อ.ป. เหนือบน 
เหนือล่าง 
ภาคกลาง 

2.การคัดเลือกสวนป่าที่เข้าร่วมโครงการให้เหมาะสม 
 สวนป่าของ อ.อ.ป. 9 แห่ง 
 สวนป่าภาคเอกชน 7 แห่ง 

 

ก.พ. 57 
 
 

ส.ศ. 
อ.อ.ป. เหนือบน 
เหนือล่าง 
ภาคกลาง 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
 ตรวจสอบงบประมาณปี 2557 
 ประสานหน่วยงานเป้าหมาย 
 จัดทําแผนปฏิบัติการ / ปรับแผนตามความเหมาะสม 

มี.ค. – เม.ย. 57 
 
 

ส.ศ. 
อ.อ.ป. เหนือบน 
เหนือล่าง 
ภาคกลาง 

4.การฝึกอบรมพัฒนาหัวหน้าสวนป่าและเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 อบรมหัวหน้าสวนตามมาตรฐาน FSC 
 อบรมตามมาตรฐาน CoC ภาคสวนป่าของ FSC 
 อบรมการตรวจประเมินพื้นที่ HCV 
 อบรมตามกระบวนการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
 อบรมพนักงาน สศ. ด้าน FSC เชิงลึก ศึกษาดูงาน 

ม.ิย.- ก.ย.57 
 
 

ส.ศ. 
อ.อ.ป. เหนือบน 
เหนือล่าง 
ภาคกลาง 

5.การดําเนินการตามกระบวนการวางระบบมาตรฐานการจัดการสวนป่า 
  อย่างเข้มข้น 

 จัดทําระบบเอกสาร  ข้อมูล  ออกแบบระบบตามข้อกําหนด 
 ดําเนินงานวางระบบในภาคสนามทุกสวนป่า 
 การตรวจประเมินก่อนการรับรอง 
 ตรวจรับรองระบบการจัดการโดยผู้ตรวจประเมินรับอนญุาต 

ก.พ.-พ.ย. 
 
 

ส.ศ. 
อ.อ.ป. เหนือบน 
เหนือล่าง 
ภาคกลาง 

6.การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลระดับความรู้ของสวนป่าท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

ทุกไตรมาส ส.ศ. 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระบบจัดการสวนป่าอยา่งยั่งยืนสามารถเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอการ
รับรองได ้
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แผนงำนที่ 3 แผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ ำหน่ำยไม้สักสวนป่ำ 
กลยุทธ ์  พัฒนำที่ดินสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน 
 
ประเภทควำมเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ  (Operational Risk) 
ควำมเสี่ยง การจําหน่ายไมส้ักสวนป่า : ไมส่ามารถจําหน่ายไม้สักสวนป่าได้ตามเป้าหมายประจาํปี 2557 
ปัจจัยเสี่ยง - ไม้สักไม่มีการจัดชั้นคณุภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดทําให้จําหน่ายยากและไดร้าคาที่ไม่เหมาะสม 

- บุคลากรขาดความรู้เรื่องการตลาดการจําหนา่ยไม้สวนป่า 
-  ไม่มีแผนการตลาดเชิงรุกด้านไมส้กัสวนป่าทําให้ขาดข้อมลูด้านการจําหน่าย 
- ขั้นตอนการทําไม้ การขอใบอนุญาตและใบเคลื่อนย้ายไมจ้ากทางการป่าไมม้ีหลายขั้นตอนลูกค้าไม่ได้รบัความสะดวก 
- ค่าแรงงานท้องถิ่นสูง และมีจํานวนน้อยทําให้การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายและคา่ใช้จ่ายสูง 
- ระบบเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้การจําหน่ายมีอุปสรรคมากข้ึน 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

สถำนะปัจจุบัน 5  x 5  = 25     (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เป้ำหมำย  2  x 1  = 2   
เกณฑ์วัด  ร้อยละของการจําหน่ายไมส้ักสวนป่าเปรียบเทียบกัยเป้าหมายประจาํปี 2557 
 

โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด  ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด 

5 สูงมาก ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําปี 2557 ได้ครบทุกแผน
และมผีลการดําเนินงานได้น้อย
กว่าร้อยละ 60 

 5 
 

มากที่สุด ปริมาณการจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
ตามแผนประจาํปี 2557 ได้น้อย
กว่าร้อยละ 77 

4 สูง ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําปี 2557 ได้ครบทุกแผน
และมผีลการดําเนินงานไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 4 มาก ปริมาณการจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
ตามแผนประจาํปี 2557 ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 77 

3 ปานกลาง ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจําปี 2557 ได้ครบทุกแผน
และมผีลการดําเนินงานไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 3 ปานกลาง ปริมาณการจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
ตามแผนประจาํปี 2557 ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 82 

2 น้อย ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจําปี 2557 ได้ครบทุกแผน
และมผีลการดําเนินงานไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 2 น้อย ปริมาณการจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
ตามแผนประจาํปี 2557 ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 87 

1 น้อยมาก ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจําปี 2557ได้ครบทุกแผนและ
มีผลการดําเนินงานได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 1 น้อยมาก ปริมาณการจําหน่ายไม้สักสวนป่า 
ตามแผนประจาํปี 2557 ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 92 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
อ.อ.ป.มีรายได้หลักมาจากการจําหน่ายผลผลิตสวนป่าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของ 

             รายได้รวม  ในปี 2557  มีเป้าหมายรายได้จากสวนป่า 1,267 ล้านบาท ในจํานวนนี้เป็นผลผลิตจากการจําหน่ายไม้สัก 
             สวนป่าประมาณ 554 ล้านบาท หรือประมาณ 44  เปอร์เซ็นต์ และเป็นผลผลิตที่ต้องเป็นรายได้หลักของ อ.อ.ป.ในอนาคต 
             อย่างต่อเนื่อง  ในช่วงไตรมาสที่ 4/2556 อ.อ.ป. เริ่มมีปัญหาการจําหน่ายไม้สักสวนป่า  เริ่มจําหน่ายได้น้อยกว่าเป้าหมาย 
             และมีแนวโน้มการจําหน่ายลดลง หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจะทําให้ อ.อ.ป. ประสพปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะ 
             อย่างยิ่งในปี 2557 จะทําให้ อ.อ.ป. ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง จึงจําเป็นต้องนํามาบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ 
             ที่จะมีต่อ อ.อ.ป.  
 

2. วัตถุประสงค ์
บริหารจดัการผลผลิตไม้สักสวนป่าให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 
3. เป้ำหมำย 

จําหน่ายผลผลิตไมส้ักสวนป่าใหไ้ดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ของเป้าหมายประจาํปี 2557  
 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
                 ผลการจําหน่ายผลผลิตไมส้ักสวนปา่ให้ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ของเป้าหมายประจาํป ี2557 
 
5. ช่วงเบ่ียงเบนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ผลการจําหน่ายผลผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของเป้าหมายประจําปี 2557 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

มกรำคม -ธันวำคม 2557 
7. ผู้รับผิดชอบ   

 อ.อ.ป.ภาคเหนือล่าง, ภาคเหนือบน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,และภาคกลาง 
 สํานักธุรกิจและการตลาด 

 
 

                      แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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8.แผนปฏิบัติกำรแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ ำหน่ำยไม้สักสวนป่ำ 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดช้ันคุณภาพไม้สักสวนป่า 
 ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนดแนวทางจัดชั้นคุณภาพ 
 ขออนุมัติหลักการต่อผู้อํานวยการ 

 

 
มี.ค.-เม.ย. 

ส.ธต. 
อ.อ.ป.ภาคผลิตไม้
สักสวนป่า 

2.การจัดทํากลยุทธการตลาดไมส้กัสวนป่า 
 ประชุมหน่วยงานผลิตไมส้ักสวนปา่และ ส.ธต. 
 จัดทํากลยุทธการตลาดไม้สักสวนป่า 
 ดําเนินการตามแผนการตลาด 

มี.ค.-เม.ย. 
 
 

พ.ค.-ธ.ค. 

ส.ธต. 
อ.อ.ป.ภาคผลิตไม้
สักสวนป่า 

3. การสร้างมลูค่าเพิม่ไม้สักสวนป่า 
 จัดทําแผนการส่งไม้สักเข้าโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 
 แปรรูปไม้สักสวนป่า 
 

 
เม.ย. 

ม.ค.-ธ.ค. 

ส.อก. และหน่วย
ผลิต 
ไม้สักสวนป่า 

4.การปรับกระบวนการการผลิตไม้สักสวนป่า 
 จัดทําแผนปฏิบัติการทําไมส้ักสวนป่า 
 ทบทวนแผนปฏิบัติการทําไมส้ักสวนป่า 
 ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 

 
ม.ค. 
เม.ย. 

พ.ค.-ธ.ค. 
 

หน่วยผลติ 
ไม้สักสวนป่า 

5.การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางเพิ่มลูกค้า 
 จัดทําแผนประสมัพันธ์การตลาดไม้สักสวนป่า 
 ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ 

 

 
เม.ย. 

พ.ค.-ธ.ค. 
 

ส.ธต. 
อ.อ.ป.ภาคผลิตไม้
สักสวนป่า 

6.การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการผลติและจําหน่ายไม้สักสวนป่าให้ อ.อ.ป. 
 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการตลาด 
 รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อ.อ.ป. 

 
ทุกเดือน 

ทุกไตรมาส 
ทุกไตรมาส 

 
ส.นผ./หน่วยผลติ 
ส.ธต. 
ส.นผ. 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 อ.อ.ป. มีแผนการตลาดและแนวทางจําหน่ายไม้สักสวนป่าที่เป็นรูปธรรม สามารถจําหน่ายไดต้ามเปา้หมาย 
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แผนงำนที่ 4  แผนเตรียมควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์กำรเมือง 
กลยุทธ ์   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ประเภทควำมเสี่ยง  ด้านปฏิบัติการ  (Operational Risk) 
ควำมเสี่ยง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  : การสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของสํานักงานกลาง  

อ.อ.ป. กรณีมีการชุมนุมโดยรอบ อ.อ.ป. เป็นแผน BCM 
ปัจจัยเสี่ยง  - สถานท่ีทํางานสํานักงานกลางอ.อ.ป. ตั้งอยู่ที่ถนนราชดําเนินนอก ใกล้กับทําเนียบรัฐบาล สะพานมัฆวาน 
                                      รังสรรค์ ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีชุมนุมมวลชนทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง 

- ไม่มีแผนฉุกเฉินรองรบัสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมเมื่อเกดิเหตุการณข์ึ้นจึงขาดความพร้อมในการปฏิบตัิ 
- บุคลากรไมต่ระหนักในอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้นในการชุมนมุ เนื่องจากเคยชินกับเหตุการณ์และยังไม่มีอันตราย

ใดๆที่กระทบกับความปลอดภัยของพนักงานมาก่อน 
-  ขาดการสื่อสารประชาสมัพันธ์ อ.อ.ป. ไม่เคยสื่อสารให้พนักงานตระหนักกับอันตรายอย่างจริงจังทําให้ขาด

ความเข้าใจในสถานการณ์ที่แท้จรงิ 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
สถำนะปัจจุบัน  5  x 5 = 25     (โอกาสเกดิ x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เป้ำหมำย   2  x 3 = 6 
เกณฑ์วัด   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานกลาง 
                                    ที่มีต่อความปลอดภัยในการทํางานกรณสีถานการณ์ฉุกเฉิน 

โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด  ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด 

5 สูงมาก การจัดทําแผนเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินไมผ่่านความเห็นชอบ
จากผู้อํานวยการ 

 5 
 

มากที่สุด ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานสํานักงานกลางต่อ
ความปลอดภัยในการทํางาน
กรณสีถานการณ์ฉุกเฉินน้อย
กว่าร้อยละ 55 

4 สูง การจัดทําแผนเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์ ฯ
ผ่านความเห็นชอบจาก ผอก.
ภายในเดือนมิถุนายน 2557 

 4 มาก ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานสํานักงานกลางฯ ต่อ
ความปลอดภัยฯไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 55 

3 ปานกลาง ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การประจําปี 2557 ได้ครบ
ทุกแผนและมีผลการ
ดําเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 3 ปานกลาง ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานสํานักงานกลางต่อ
ความปลอดภัยในการทํางาน
กรณสีถานการณ์ฉุกเฉินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

2 น้อย ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การประจําปี 2557  ฯ ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2 น้อย ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานสํานักงานกลาง ฯ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

1 น้อยมาก ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การประจําปี 2557ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

 1 น้อยมาก ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานสํานักงานกลาง ฯ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
 

สถานท่ีตั้งของสํานักงานงานใหญ่ อ.อ.ป. ตั้งอยู่ที่ถนนราชดําเนินนอก  อยู่ใกล้กับสะพานวัฆวานรังสรรค์ ต่อเนื่อง 
             ไปถึงทําเนียบรัฐบาล  ลานพระบรมรูปทรงม้าและสภาผู้แทนราษฎร  นอกจากน้ีในบริเวณใกล้เคียงยังมีสํานักงานสหประชา 

ชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยราชการอื่นๆหลายหน่วยงาน  ในอดีตที่ผ่านมามีการชุมนุมทางเมืองบ่อยๆ ท้ังยัง 
             มีเกษตรกรและราษฎรมาชุมเรียกร้องสิทธ์ิต่างๆอยู่เสมอๆ  แนวโน้มการชุมนุมทางการเมืองมีความรุนแรงมากข้ึน  จํานวน 
             ผู้ชุมนุมมีมากขึ้นรวมทั้งระยะเวลาในการชุมนุมยาวนานมาก มีการปิดสถานท่ีราชการอย่างกว้างขวางและขยายวงออกไป 
  อ.อ.ป. ยังไม่เคยได้รับผลกระทบมากแต่ในอนาคตสถานการณ์ต่างๆนับวันยืดเยื้อมากข้ึน จึงควรเตรียมความพร้อม 
            กรณีเข้าที่ทํางานไม่ได้ อ.อ.ป.จะได้รับผลกระทบโดยตรงเกิดความเสียหายได้เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการบริหารจัดการ 
            เนื่องจากมีพนักงานปฏิบัติงานมากถึง 300 กว่าคน 

 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อลดผลกระทบจากการชุมนมุทางการเมืองกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดต้ามปรกติที่อาคารสํานักงานกลาง 

3. เป้ำหมำย 
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์กรณเีหตุฉุกเฉินให้พนักงานทุกคนทราบและมีความพึงพอใจตอ่แนวทาง      

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ระดับความพึงพอใจของพนักงานสํานักงานกลางต่อความปลอดภัยในการทํางานกรณสีถานการณ์ฉุกเฉิน 

             ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. ช่วงเบ่ียงเบนระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานสํานักงานกลางต่อความปลอดภัยในการทํางานกรณสีถานการณ์ฉุกเฉิน 
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 มกรำคม – ธันวำคม 2557 

7. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักอ ำนวยกำร 

                      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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8.แผนปฎิบัติกำรแผนเตรียมควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์กำรเมือง 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์ทางการเมือง 
 จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 เสนอแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉนิให้ผู้อํานวยการเห็นชอบ 

 

 
ม.ีค. – เม.ย. 

สอ. 
ส.ทม. 

2.การบริหารจัดการพื้นท่ีสํานักงานกลางกรณีฉุกเฉิน 
 จัดทําแผนปฏิบัติการ ฯ ประจําปี 2557 ให้ ผู้อํานวยการเห็นชอบ 
 ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปี 2557 

 

 
พ.ค. 

ม.ิย.-ธ.ค. 
 

สอ. 

3. การประชาสมัพันธ์ สื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักในอุบัติการณ์ 
 ประชุมชี้แจงผู้แทนหน่วยงานสาํนกังานกลาง 
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 

 
ก.ค. 

ก.ค.-ธ.ค. 
 

ส.อ. 

4. การเตรยีมความพร้อมรองรับสถานการณ ์
 การจัดหาสถานท่ีสํารองการทํางานของพนักงาน 
 การปรับปรุงพ้ืนท่ีสํารองการทํางาน 

 

 
ม.ิย. 

ก.ค.-ก.ย. 
 

สอ. 

5.การจําลองเหตุการณ์และทดสอบความพร้อมในการดําเนินการเสมือนจริง 
 ทดสอบความพร้อมความเขา้ใจให้พนักงานทราบ 
 ทดสอบการดําเนินการเสมือนจริง 

ต.ค.-พ.ย. 
 
 

สอ. 

6.การติดตามประเมินผล 
 สํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อความปลอดภัยการทํางาน 
 รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อ.อ.ป. 
 

 
มิถุนายน และ ธันวาคม 

ทุกไตรมาส 

สอ. 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 อ.อ.ป. มีแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง 
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แผนงำนที่ 5 แผนกำรกู้เงินเพื่อกำรลงทุนทำงธุรกิจของ อ.อ.ป. 
กลยุทธ ์  ปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินและพัฒนำสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ตำมศักยภำพ 
ประเภทควำมเสี่ยง ด้านการเงิน  (Financial Risk) 
ควำมเสี่ยง การหาแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ไมเ่ห็นชอบโครงการกู้เงินของ อ.อ.ป. 
ปัจจัยเสี่ยง          - บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทําและวิเคราะห์โครงการกูเ้งินต้องจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน 
                       -  สถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นใน อ.อ.ป. ว่าจะสามารถชําระเงินกู้ได้ในระยะเวลา เนื่องจากสภาพคล่องไม่ดีและไม่ให้ความ 
                          สนใจหรือเห็นความสําคัญต่อโครงการปลูกปา่อย่างแท้จริง 

- กฎระเบียบไม่เอื้ออํานวยต่อการกู้เงินการกู้เงินแม้จํานวนไม่มากต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม. 
- สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลต่อสภาพคล่องของสถาบันการเงิน ที่จะให้กู้  การพิจารณาจึงมีความยากมากขึ้น 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

สถำนะปัจจุบัน 5 x 5  = 25     (โอกาสเกิด x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เป้ำหมำย  2 x 4  = 8 
เกณฑ์วัด  ระดับความสําเร็จในการส่งโครงการกู้เงินต่อสํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีภายในปี 2557 
 

โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด  ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด 

5 สูงมาก คณะกรรมการ อ.อ.ป.ไม่เห็นชอบ
แผนการกู้เงินเพื่อพัฒนาธุรกิจ
อ.อ.ป. 

 5 
 

มากที่สุด อ.อ.ป. ไม่สามารถส่งโครงการกู้
เงินต่อสถาบันการเงิน เลขา ฯ
ครม.ได ้
 

4 สูง คณะกรรมการ อ.อ.ป.เห็นชอบ
แผนการกู้เงินเพื่อพัฒนาธุรกิจ
อ.อ.ป.ภายในเดือนมิถุนายน 
2557 

 4 มาก กระทรวง ฯ ทส.ส่งโครงการกู้
เงินของ อ.อ.ป. ต่อสถาบัน
การเงิน ให้เลขาธิการ ครม.ได้
ภายในเดือนธันวาคม 2557 

3 ปานกลาง โครงการกู้เงิน ฯ ส่งให้สถาบัน
การเงินและสถาบัน ฯ เห็นชอบ
ให้ อ.อ.ป.กู้เงินภายในเดือน
ตุลาคม 2557 

 3 ปานกลาง กระทรวง ฯ ทส.ส่งโครงการกู้
เงินของ อ.อ.ป. ต่อสถาบัน
การเงิน ให้เลขาธิการ ครม.ได้
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 

2 น้อย โครงการกู้เงิน ฯ ส่งให้สถาบัน
การเงินและสถาบัน ฯ เห็นชอบ
ให้ อ.อ.ป.กู้เงินภายในเดือน
กันยายน 2557 

 2 น้อย กระทรวง ฯ ทส.ส่งโครงการกู้
เงินของ อ.อ.ป. ต่อสถาบัน
การเงิน ให้เลขาธิการ ครม.ได้
ภายในเดือนตลุาคม 2557 

1 น้อยมาก โครงการกู้เงิน ฯ ส่งให้สถาบัน
การเงินและสถาบัน ฯ เห็นชอบ
ให้ อ.อ.ป.กู้เงินภายในเดือน
สิงหาคม 2557 

 1 น้อยมาก กระทรวง ฯ ทส.ส่งโครงการกู้
เงินของ อ.อ.ป. ต่อสถาบัน
การเงิน ให้เลขาธิการ ครม.ได4้
ภายในเดือนกันยายน 2557 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
   
  อ.อ.ป. มีโครงการลงทุนระยะยาวเพื่อปลูกสร้างสวนป่าเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านวัตถุดิบ ซึ่งจําเป็นต้องลงทุน 
              ทุกปีอย่างต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท  ในขณะที่ อ.อ.ป. มีความสามารถในการสรา้งกําไรเพียงประมาณปลีะ 
   100 กว่าล้านบาทเนื่องจากต้องดําเนินธุรกิจเชิงอนุรักษ์  ทําให้ขาดกระแสเงินสด  การหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อปลูก 
              สร้างสวนป่าในสถานการณ์ปัจจุบันสถาบันการเงินยังไม่เปิดโอกาสใหม้ากนัก  อ.อ.ป. ได้ปรับแนวทางหาแหล่งเงินเพื่อ 
              ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ง เช่นการเพิ่มมูลคา่ไมด้้านอุตสาหกรรมไม้ หรืออื่นๆ เพื่อสร้างกําไรเพิ่มมากขึ้นและนําเงินกําไร 
              ส่วนเพ่ิมมาลงทุนขยายธุรกิจทั้งทางด้านสวนป่าและอื่นๆ  ในการนี้ต้องดําเนินอย่างจริงจังจึงต้องนํามาบริหารความเสี่ยง 
 

2. วัตถุประสงค ์
  หาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 
 

3. เป้ำหมำย 
  จัดทําโครงการกู้เงินและส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปี 2557 
 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
  จัดทําโครงการกู้เงินและส่งให้เลขานุการคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน 2557 
 

5. ช่วงเบ่ียงเบนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  จัดทําโครงการกู้เงินและส่งให้เลขานุการคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2557 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  มกราคม – ธันวาคม 2557 
 

7. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
 สํานักบัญชีและการเงิน 
 

                      แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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                      โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น 
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8.แผนปฎิบัติกำรแผนกำรกู้เงินเพื่อกำรลงทุนทำงธุรกิจของ อ.อ.ป. 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทําโครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป.  
 คณะทํางานศึกษาแผนยุทธศาสตร ์อ.อ.ป. ที่จ้างที่ปรึกษาจัดทํา 
 คณะทํางานจัดทําโครงการเสนอผูอ้ํานวยการ อ.อ.ป. 

 

 
ม.ค. – พ.ค. 

พ.ค. 

ส.นผ. / ส.บง. 

2.การเสนอโครงการกูเ้งินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เสนอโครงการกู้เงินพัฒนาธุรกิจตอ่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 ประสานงานสถาบันการเงินเพื่อเสนอโครงการพัฒนาธุรกิจ 
 เสนอโครงการกู้เงินพัฒนาธุรกิจตอ่คณะกรรมการ อ.อ.ป. 
 เสนอโครงการลงทุนต่อสถาบันการเงินและเจรจาต่อรอง 
 รายงานคณะกรรมการ อ.อ.ป. ขออนุมัติกู้เงินตามทีเ่จรจาต่อรอง 

 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 

ส.นผ. / ส.บง. 

3. การศึกษาอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการวเิคราะห์ทางการเงิน 
 ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสตูรทางด้านการวิเคราะห์ 

โครงการลงทุน 
 

มิ.ย. – ธ.ค. 
 
 

ส.นผ. / ส.บง. 

4. การศึกษากฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับการกู้เงิน  การแก้ไขกฎระเบยีบ อ.อ.ป. 
 ศึกษาระเบยีบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อ อ.อ.ป. 
 ยกร่างแก้ไข พ.ร.ฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. / ระเบยีบอื่นๆ 
 เสนอร่างแก้ไขให้คณะกรรมการ อ.อ.ป. เห็นชอบ 

เม.ย.-ธ.ค. 
 
 

ส.กม.  
ส.บง 

5. การประสานงานกับหน่วยราชการและสถาบันการเงิน 
 เสนอโครงการลงทุนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
 เสนอโครงการลงทุนต่อเลขานุการคณะรัฐมนตรี 

 

ก.ย.-ธ.ค. 
 
 

ส.นผ. 
ส.บง. 

6.การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 
 รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อ.อ.ป. 

 
 

ทุกไตรมาส ส.นผ. 
ส.บง. 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 อ.อ.ป. เสนอโครงการกู้เงินต่อสถาบันการเงินและมีโอกาสได้รับอนุมัติเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ 
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แผนงำนที่ 6  แผนกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง อ.อ.ป. 
กลยุทธ ์ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 
ประเภทควำมเสี่ยง  ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 
ควำมเสี่ยง  การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. : ไมส่ามารถแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. 
                                    ได้ภายในปี 2557 
ปัจจัยเสี่ยง  - ขาดการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยา่งต่อเนื่อง 
    -  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ให้ความสําคัญต่อภารกจิของ อ.อ.ป. อย่างจริงจัง   
                                      ไม่เห็นความจําเป็นในการขอแกไ้ขพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. 
                                   -  มีการเปลีย่นรัฐบาลบ่อยทําให้นโยบายที่มีต่อ อ.อ.ป.ไมต่่อเนื่อง โดยเฉพาะในการแก้ไข พ.ร.ฎ. ฯ 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

สถำนะปัจจุบัน  5 x 5 = 25    (โอกาสเกดิ x ผลกระทบ = ผลลัพธ์) 
เป้ำหมำย              2 x 4 = 8 
เกณฑ์วัด   ระดับความสําเร็จในการส่งร่างแกไ้ข พ.ร.ฎ.ต่อสํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีภายในปี 2557 

โอกำสจะเกิดควำมเสี่ยง  ผลกระทบต่อองค์กร 

ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด  ระดับ ควำมหมำย รำยละเอียด 

5 สูงมาก ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อ.อ.ป. 

 5 
 

มากที่สุด ไม่สามารถจัดส่ง รา่งแก้ไข
เพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
อ.อ.ป. ต่อเลขาธิการ ครม.ได้
ภายในปี 2557 

4 สูง ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ อ.อ.ป.ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2557 

 4 มาก อ.อ.ป.จัดส่ง ร่างแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. 
ต่อเลขาธิการ ครม.ไดภ้ายใน
เดือนธันวาคม 2557 

3 ปานกลาง ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ผ่าน
ความเห็นชอบจาก ส.คร.ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2557 

 3 ปานกลาง อ.อ.ป.จัดส่ง ร่างแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. 
ต่อเลขาธิการ ครม.ไดภ้ายใน
เดือนพฤศจิกายน 2557 

2 น้อย ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ผ่าน
ความเห็นชอบจาก ส.คร.ภายใน
เดือนกันยายน 2557 

 2 น้อย อ.อ.ป.จัดส่ง ร่างแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. 
ต่อเลขาธิการ ครม.ไดภ้ายใน
เดือนตุลาคม 2557 

1 น้อยมาก ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ผ่าน
ความเห็นชอบจาก ส.คร.
ภายในเดือสิงหาคม 2557 

 1 น้อยมาก อ.อ.ป.จัดส่ง ร่างแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. 
ต่อเลขาธิการ ครม.ไดภ้ายใน
เดือนกันยายน 2557 
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1. หลักกำรและเหตุผล 

 อ.อ.ป. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  พ.ศ. 2499  และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งโดยการเพิ่ม 
วัตถุประสงค์การดําเนินงาน การยา้ยสังกัดกระทรวงและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร   ตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้ง อ.อ.ป. ยังไม่มคีวามคล่องตวัในการดําเนินธุรกจิเท่าที่ควรเช่นการร่วมทุน  การกู้เงิน ตลอดจนการออกพันธบัตร 
หรือดําเนินการทางด้านการเงินยังเป็นอุปสรรคและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก  จึงจําเป็นต้อง 
มีการแก้ไขใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งได้เคยดําเนินการแล้วหลายครั้งแตย่ังไม่ประสบความสําเร็จ จึงต้อง 
นํามาบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด 
 

2. วัตถุประสงค ์
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.อ.ป. เสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
 

3. เป้ำหมำย 
  จัดทําร่างแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรภีายในปี 2557 
 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
       จัดทําร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.เสนอตอ่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2557 

 
5. ช่วงเบ่ียงเบนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

       จัดทําร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.เสนอตอ่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม 2557 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
       มกราคม – ธันวาคม 2557 

 
7. ผู้รับผิดชอบ 

 ส ำนักกฎหมำย 

                   

 แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Profile) 
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8.แผนปฎิบัติกำรแผนกำรแกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง อ.อ.ป. 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดทําร่างแก้ไขเพิม่เตมิพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. 

 ประชุมพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จัดตั้ง อ.อ.ป. 
 เสนอร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จดัตั้ง อ.อ.ป.ให้ผู้อํานวยการเห็นชอบ 

 

 
มี.ค.-เม.ย. 

เม.ย. 

ส.กม. 

2.การเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. 
 เสนอร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จดัตั้ง อ.อ.ป.ให้คณะกรรมการ อ.อ.ป.เห็นชอบ 
 เสนอร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จดัตั้ง อ.อ.ป.ให้กระทรวงทรัพยากร ฯเห็นชอบ 
 เสนอร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จดัตั้ง ฯ ให้เลขานุการ ครม. 
 เสนอร่างแก้ไข พ.ร.ฎ.จดัตั้ง ฯ ให้ สคร. พิจารณา 

 

 
พ.ค. 

มิ.ย.-ก.ค. 
ส.ค. 
ส.ค. 

 

ส.กม. 

3. การประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ติดตามผลการพิจารณา ช้ีแจงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกเดือน 

 

 
ม.ิย.-ธ.ค. 

 

 
ส.กม. 

4.การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 
 รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อ.อ.ป. 

 

ทุกไตรมาส ส.กม. 

 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 อ.อ.ป. เสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. ได้ตามเป้าหมายทําให้มีความคล่องตัวใน
การดําเนินธุรกิจมากข้ึน 
 
 

******************************** 
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บทที่ 5 

กำรติดตำมประเมินผล 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจําปี 2557 บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลดโอกาส  และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ทําให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าประสงค์ จําเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิด ดังนี้   

 หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นไตรมาสให้หน่วยงานเจ้าภาพสรุป
ประเมินผลส่งให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความคืบหน้าภายในวันที่ 10 หลัง
สิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส 

 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ทุกไตรมาส เพื่อร่วมกันประเมินผลความคืบหน้า  
พิจารณาปัญหาข้อขัดข้อง 

 นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณาและรับข้อคิดเห็นมาปรับปรุงก่อนการรายงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ทุกไตรมาส 

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

เสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. 
 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป. 
 จัดให้มีผู้ประสานงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้แทนทุกสํานักเพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็ว 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง 2557  44 

 

 

 

 

 

 


