คํานํา
สํานักแผนงานและสารสนเทศ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมติที่ประชุมไดคัดเลือกกิจกรรมงาน
อุทยานแหงชาติ กิจกรรมสงวนและคุมครองสัตวปา กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา กิจกรรมศูนยเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปา
อนุรักษ และกิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ ของสํานัก
อุทยานแหงชาติ สํานักอนุรักษสัตวปา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ และสํานัก
ปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดย
ไดประกาศใชแผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2559 และแจงสํานักอุทยานแหงชาติ สํานักอนุรักษสัตวปา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา สํานักฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ และสํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 1 – 16 ดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
บัดนี้การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินมาจนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2559 แลว สํานักแผนงาน
และสารสนเทศจึงไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
สํานักแผนงานและสารสนเทศ หวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานในสังกัดตอไป

สารบัญ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หนา
2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน
♦ กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ
♦ กิจกรรมสงวนและคุมครองสัตวปา

4
7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
♦ กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา

10

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ปาอนุรักษ
♦ กิจกรรมศูนยขอมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคการและการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
และสัตวปา แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
♦

กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ

13

17

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม/โครงการ ที่ไดรับการคัดเลือกมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยาง
บูรณาการและยั่งยืน แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาที่ดินทํากิน
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ มติที่ประชุม เลือก 2 กิจกรรม คือ
1
.1 กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ
ผูรับผิดชอบ สํานักอุทยานแหงชาติ
1.2 กิจกรรมสงวนและคุมครองสัตวปา
ผูรับผิดชอบ สํานักอนุรักษสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 - 16
2.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจัดการ มติที่ประชุม เลือก
กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา
ผูรับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1-16
3.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ปาอนุรักษ แผนงานฟนฟู ปองกัน และจัดการภัย
พิบัติ โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2)
มติที่ประชุม เลือก
กิจกรรมศูนยขอมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรับผิดชอบ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4, 6, 8,
9, 11, 14, 15 และ 16
4.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคการและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการ
ที่ 2 : โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ
มติที่ประชุม เลือก
กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรับผิดชอบ สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่16
1(ยกเวน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12)

2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟู และ
จัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน
♦ กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ
ผูรับผิดชอบ : สํานักอุทยานแหงชาติ
ความเสี่ยงที่ดําเนินการ

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
หลักฉันทามติ
2.2 ชุมชนบางแหงเรียกรองสิทธิในที่ดินเพิ่มเติมจากขอตกลงเดิมที่เคยมีรวมกัน เชน เรียกรองพื้นที่ใช
สอยรวม/ปาชุมชน
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีคําสั่ง ที่ 1130/ 2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแหงชาติเตรียมการ และคําสั่งที่ 2291/2558 ลงวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแหงชาติเตรียมการ

จัดประชุมเพื่อซักซอมทําความเขาใจแกผูแทนสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ ผูแทนสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่เกี่ยวของหัวหนาอุทยานแหงชาติเตรียมการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด แนวทางปฏิบัติ
ในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแหงชาติเตรียมการประกาศ
ผลการดําเนินการ :
 คณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแหงชาติเตรียมการ
มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
0910.502/518 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 1) และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
0910.502/524 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 2) จัดประชุมเพื่อซักซอมทําความเขาใจแก
ผูแทนสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่เกี่ยวของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมสํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ซึ่งมติที่ประชุม เห็นวาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาบริเวณแนวเขตอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎรชาวกะเหรี่ยง เห็นควรเชิญราษฎรในพื้นที่ ผูนําชุมชน ผูรองเรียนที่ไดรับ
ผลกระทบ กลุมองคกรอิสระ ( NGO) เขารวมการประชุมในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแหงชาติเตรียมการ
รวมกัน และบันทึกลงนามรวมกัน เพื่อมิใหเกิดขอคัดคานในภายหลัง และการพิจารณาจะตองยึดถือวาบริเวณ
การพิจารณาอยูภายใตพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
 ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหอุทยานแหงชาติเตรียมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อปองกันการเกิดปญหาการ
ทับซอนพื้นที่ทํากินที่อยูอาศัยของราษฎรและพื้นที่ใชประโยชนของหนวยงานอื่น และปรับแกแนวเขตอุทยาน
แหงชาติใหถูกตองสอดคลองตามขอเท็จจริง ซึ่งจะเรงรัดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนเพื่อประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติเตรียมการ จํานวน 19 แหง ไดแก
1. อช.ธารเสด็จ - เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี
2. อช.ลําน้ํากก จ.เชียงราย
3. อช.แมเงา จ.ตาก จ.แมฮองสอนและ จ.เชียงใหม
4. อช.น้ําตกพาเจริญ จ.ตาก
5. อช.หาดขนอม - หมูเกาะทะเลใต จ.สุราษฎรธานีจ.นครศรีธรรมราช
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6. อช.ดอยเวียงผา จ.เชียงใหมและ จ.เชียงราย
7. อช.ถ้ําผาไท จ.ลําปาง
8. อช.นันทบุรี จ.นาน
9. อช.ดอยจง จ.ลําปาง และจ.ลําพูน
10. อช.นายูง - น้ําโสม จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
11. อช.แกงเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก
12. อช.แมโถ จ.เชียงใหม
13. อช.ออบขาน จ.เชียงใหม
14. อช.น้ําตกซีโป จ.นราธิวาส
15. อช.อาวมะนาว - เขาตันหยงจ.นราธิวาส
16. อช.สันกาลาคีรี จ.สงขลา
17. อช.อาวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ
18. อช.ไมกลายเปนหิน จ.ตาก
19. อช.ภูผายา จ.เลย จ.หนองบัวลําภู และจ.อุดรธานี
 สรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมยอย การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติถ้ําสะเกิน จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2559
2. อุทยานแหงชาติที่คาดวาจะสามารถประกาศจัดตั้งไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
3 แหง ไดแก
2.1 อุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/15827 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
2.2 อุทยานแหงชาติขุนสถานจังหวัดนาน รายละเอียดตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร 0503/15851 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
2.3 อุทยานแหงชาติแมตะไคร จังหวัดเชียงใหม ลําพูน รายละเอียดตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0503/21830 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข 10)
สรุปผลการดําเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “สู3x4
ง” ( = 12)
และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ํา” ( 2x2 = 4 ) สถานะความเสี่ยงเมื่อ
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความเสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตอง
มีมาตราการติดตามตอไป
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จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเปนตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดดังนี้

ผลกระทบ
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ความเสี่ยงสูงมาก

สีฟา

ความเสี่ยงสูง

สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง

2.2

2

สีแดง

3
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สีขาว

ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

โอกาสที่จะเกิด

คําอธิบายสัญลักษณ
 เปนระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เปนระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟู และ
จัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน
♦ กิจกรรมสงวนและคุมครองสัตวปา

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสงวนและคุมครองสัตวปา
ผูรับผิดชอบ : สํานักอนุรักษสัตวปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 - 16
ความเสี่ยงที่ดําเนินการ
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบคุณสมบัติผูขออนุญาต ตรวจสอบสัตวปา ซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑที่ทํา
จากซากของสัตวปาและสถานที่ที่ขออนุญาตคา
หลักมีสวนรวม
๑
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถกําหนดระยะเวลาได เนื่องจากหนวยงาน
ดังกลาวมิไดมีภารกิจโดยตรงในการดําเนินการเปนเพียงการใหความรวมมือจึงอาจทําใหกระทบกับขั้นตอนอื่นๆ
กิจกรรมคุวบคุมความเสี่ยง
๑.1 มีหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของแจงเหตุถึงความจําเปนในการปฏิบัติงานดานการอนุญาตใหทัน
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
1.2 เสนอใหมีการแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลการดําเนินงาน :
1.1 ไดมีหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกรณีมีการขอบอนุญาตใหคาฯ เพื่อขอความรวมมือดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติบุคคลโดยกําหนดระยะเวลาในการสงเอกสารหลักฐานกอนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเปน
รายๆไป
1.2 กรมอุทยานฯ มีหนังสือเรียนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ พิจารณานําเรียน รมว.ทส.
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับรางกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก ราง พ.ร.บ.สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕ และราง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ใหไดขอยุติของกระทรวงโดยเร็ว
เพื่อนําเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายตอไป
สรุปผลการดําเนินการ: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 1.1– 1.2 คือ ระดับความเสี่ยง
“ปานกลาง” (2x3 = 6) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ ต่ํา ” ( 2x1 = 2 )
สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
ขั้นตอนที่ ๕ การรับใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ และการปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายของผูรับใบอนุญาต
หลักประสิทธิภาพ
2.1 กรณีออกใบอนุญาตแลวไดมีหนังสือแจงผูขอรับใบอนุญาตแตหนังสือดังกลาวไปไมถึงผูรับ
ทําใหผูรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตลาชา
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

2.1 มีการประสานผูประกอบการทางโทรศัพทเพื่อแจงใหมารับใบอนุญาต ซึผู่งประกอบการไดมารับใบอนุญาต
กอนหนังสือไปถึงผูประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน :

2.1 มีการประสานผูประกอบการทางโทรศัพทเพื่อแจงใหมารับใบอนุญาต ซึผู่งประกอบการไดมารับใบอนุญาต
กอนหนังสือไปถึงผูประกอบการ
2.2 ประกอบการมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบไดอยางถูกตองมากขึ้น โดยมีการรายงานบัญชี
รับและจําหนายภายใน ๑๕ วันตามที่กฎหมายกําหนด

ผลกระทบ

สรุปผลการดําเนินการ: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 2.1– 2.2 คือ ระดับความเสี่ยง
“ปานกลาง” (3x3 = 9) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ ต่ํา ” ( 2x1 = 2 )
สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
หลักตอบสนอง
2.2 ผูประกอบการขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบทําใหยากตอการ
ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผล
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
2.2
เจาหนาที่ใหคําแนะนําผูไดรับใบอนุญาตในการดําเนินการภายใตระเบียบกฎหมายพรอมใหคูมือ
แนะนําการดําเนินการดังกลาว
ผลการดําเนินการ :
2.2.๑ มีหนังสือแจงผูประกอบการใหดําเนินการตามระเบียบใหถูกตองเปนระยะๆ
๒.2.2 จัดเจาหนาที่ออกใหคําแนะนําผูประกอบการ
สรุปผลการดําเนินการ: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 2.2.1 - 2.2.2 คือ ระดับความเสี่ยง
“ปานกลาง” (3x3 = 9) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ ต่ํา ” ( 2x2 = 4 )
สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเปนตารางแผนภูมิความ
เสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดดังนี้
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ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

โอกาสที่จะเกิด

คําอธิบายสัญลักษณ
 เปนระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เปนระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ํา
เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
♦ กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.)
ผูรับผิดชอบ : สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 - 16
ความเสี่ยงที่ดําเนินการ

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
3. หนวยงานสนามประชุมชี้แจงโครงการ สสอ. และวัตถุประสงคของโครงการใหกับประชาชนในหมูบาน
เปาหมาย ใหผูสนใจลงชื่อเปนสมาชิก สสอ. ชุมชนรวมกันจัดทําโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนภายในเวลาที่
กําหนดและแตงตั้งคณะกรรมการ สสอ. ของหมูบาน
หลักรับผิดชอบ
- ผูที่ไดรับมอบหมายมีทักษะไมเพียงพอ
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและองคความรู ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมการมีสวนรวม
ผลการดําเนินการ :
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ. ) หนวยจัดการ
ตนน้ําตาป
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ. ) หนวยจัดการ
ตนน้ําคลองลําพูน
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ. ) หนวยจัดการ
ตนน้ําคลองยันตอนบน
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ. ) หนวยจัดการ
ตนน้ํารับรอ-สลุย
จัดอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ. ) หนวยอนุรักษ
และจัดการตนน้ําพะโตะ
การฝกอบรม หลักสูตร การเปนเจาหนาที่ประสานงานชุมชนดานการสงเสริมการมีสวนรวม (จปส.)
สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) จัดประชุม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จํานวนผูเขารวมอบรม 50 คน
การฝกอบรม หลักสูตร การเปนเจาหนาที่ประสานงานชุมชนดานการสงเสริมการมีสวนรวม (จปส.)
สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)จัดประชุม ณ โรงแรมดิอิมเพรส นาน อําเภอเมือง จังหวัดนานจํานวน
ผูเขารวมอบรม 50 คน
สรุปผลการดําเนินการ : ผูที่ไดรับมอบหมายมีทักษะเพิ่มขึ้น ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”(3x3) = 9 และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง
“ต่ํา” (2 x2 = 4) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยู
ในระดับยอมรับความเสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
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จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเปนตารางแผนภูมิความเสี่ยง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดดังนี้
5

ผลกระทบ
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2

3

สีขาว

1
1

2

3

4

ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

5

โอกาสที่จะเกิด

คําอธิบายสัญลักษณ
 เปนระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เปนระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปองกัน การลดผลกระทบ
และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ปาอนุรักษ
♦ กิจกรรมศูนยขอมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ

โครงการศูนยติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมศูนยขอมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรับผิดชอบ : สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15
และ 16
ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงที่ดําเนินการ

หลักประสิทธิผล
1.1 การกําหนดแนวทางดําเนินงานยังขาดความรวมมืออยางจริงจังในการสนับสนุน ขอมูล
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
1.1 เผยแพรประชาสัมพันธจากหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน : ไดมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง
และพัฒนาขอมูลเดิมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชในการบริการผูใชขอมูลตอบรับเปนอยางดี
หลักประสิทธิภาพ
1.2 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห อาจมีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับปจจัยความละเอียดและ
ความเปนปจจุบันของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเชน ปริมาณความชื้นในอากาศที่แปรปรวน ปริมาณน้ําฝน
อุณหภูมิในอากาศ หรือสภาพทางกายภาพของดิน เปนตน เนื่องจากหนวยงานมิไดเปนผูจัดเก็บและจัดทํา
ฐานขอมูลเองตองใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
1.2 ตรวจสอบผลจากการวิเคราะหขอมูลและการนําเขาขอมูลใหมีความใกลเคียงกับเวลาปจจุบันมากที่สุด
ผลการดําเนินงาน : ไดดําเนินการนําเขาขอมูลและมีการตรวจสอบการนําเขาขอมูลเพื่อใหมีความ
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด และขอมูลที่เขาใกลเคียงกับปจจุบัน
หลักการมีสวนรวม
1.3
ผูมีสวนได สวนเสีย (ผูบริการขอมูลและผูปฏิบัติงาน) และผูรับบริการยังขาดการแสดงความ
คิดเห็นของผลดี ผลเสียของขอมูลจากการวิเคราะหที่นําไปใชประโยชน
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
1.3 เปดชองทางแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตของหนวยงานในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ
ผลการดําเนินงาน : ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสวนภูมิสารสนเทศสํานักฟนฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเห็นและสามารถประเมินออกมาในเชิงสถิติได
สรุปผลการดําเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 1.1– 1.3 คือ ระดับความเสี่ยง
“ปานกลาง” (3x2) = 6 และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ํา” ( 2x2 = 4 )
สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
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ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
2.1 การประมวลผล การรวบรวม ขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลและการแจงเตือน
หลักประสิทธิภาพ
2.1.1
ระบบรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ที่ไดดําเนินการเผยแพรผานระบบเว็บไซตขอ
หนวยงานเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบ อีกทั้งยังตองพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามและตรวจสอบผูที่ทําเว็บไซตใหจัดทํารายงานเผยแพรผานระบบเว็บไซตและปรับปรุงขอมูล
เพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ
ผลการดําเนินงาน : ไดดําเนินการนําเขาขอมูลและมีการตรวจสอบการนําเขาขอมูลเพื่อใหมีความ
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด และขอมูลที่เขาใกลเคียงกับปจจุบัน
สรุปผลการดําเนินการ : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”
(3x3) = 9 และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ( 2x3 = 6) สถานะ
ความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความเสี่ยงแต
ทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
2.2 การบํารุงรักษา หอง Server Room ที่ใชในการจัดเก็บเผยแพรระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
หลักประสิทธิผล
2.2.1 การบํารุงรักษาระบบตางๆ ภายในหอง Server room ยังไมสามารถรองรับการใชงานไดเมื่อ
เกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน เชน ไฟฟาดับ หรือ เกิดอัคคีภัย
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
2.2.1 จัดจางผูชํานาญการเพื่อบํารุงรักษาระบบตางๆภายในหอง Server room ตามระบบการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป
ผลการดําเนินงาน : ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของสวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเห็นและสามารถประเมินออกมาในเชิงสถิติได
สรุปผลการดําเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “สูง”(3x5) =
15 และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ( 3 x2 = 6) สถานะ
ความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับยอมรับความเสี่ยงแต
ทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป

ไดยาก

หลักประสิทธิภาพ
2.2.2 พื้น ที่จัดในการเก็บขอมูล (HardiskStorage) มีนอยทําใหการสํารองขอมูล ( Backup) เปนไป

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
จัดหาหนวยจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหมีปริมาณพื้นที่การจัดเก็บขอมูลใหเพียงพอกับการใชงาน
ผลการดําเนินงาน :
2.2.1 บริษัทผูรับจางไดดําเนินการบํารุงรักษา ระบบหอง Server Room ตามขั้นตอนการบํารุงดูแล
รักษา แลวเสร็จทันตามสัญญา
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2.2.2 ไดมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Storage แลว
2.2.3 ไดจัดการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ โดยการลบขอมูลที่มีความสําคัญในการปฏิบัติงานในลําดับนอยๆ
ออกทําใหมีพื้นที่วางพอสําหรับการใชงาน
สรุปผลการดําเนินงาน : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 2.2.1
– 2.2.3 คือ
ระดับ ความเสี่ยง “สูง” (3x4) = 12 และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปาน
กลาง” ( 2x3 = 6) สถานะความ เสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 สามารถควบคุมบริหารจัดการให
อยูในระดับยอมรับความเสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเปนตารางแผนภูมิความเสี่ยง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดดังนี้
5

2.2.1

ผลกระทบ

4

สีแดง

ความเสี่ยงสูงมาก

สีฟา

ความเสี่ยงสูง

2.2.2
2.2.2
2.1

3

1.1 1.2 1.3

2

2.1
1.1 1.2
1.3

สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง

2.2.1

สีขาว

1
1

2

3

4

ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

5

โอกาสที่จะเกิด

คําอธิบายสัญลักษณ
 เปนระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เปนระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคการ
และการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา
แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซี
นย
♦ กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดนบริเวณ
พื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรับผิดชอบ : สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
1(ยกเวน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12)
ความเสี่ยงที่ดําเนินการ

ความเสี่ยงดานการกลยุทธ
ขั้นตอนที่ 1 การอํานวยการ
1. กําหนดแผนการดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามา
แดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ”
หลักตอบสนอง
1.1 แผนการดําเนินงานไมตอบสนองผูรับบริการ
หลักการมีสวนรวม
1.2 การมีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินงานนอย
2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันไฟปา และเสริมสรางความรวมมือเพื่อ
การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดน
หลักตอบสนอง
1.3 แนวทางปฏิบัติงานกําหนดแบบกวางๆไมสอดคลองกับบางพื้นที่
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
1. สรุปและรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําคําของบประมาณ
เพิ่มเติมในปตอไป
2. จัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่และผูมีสวนรวมเกี่ยวของเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น และรวมกันกําหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องตนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนไดรับแผนงาน
4. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
5. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน :
1. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา ไดจัดทําแบบคําของบประมาณ เบื้องตน พ.ศ. 2560
ตามหนังสือสํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา ดวนที่สุด ที่ ทส 904.402/3520 ลงวันที่ 27 พ.ย. 58
2. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปาไดจัดประชุมหัวหนาหนวยงานดานไฟปา เพื่อสรุป
บทเรียนและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ภายใตหัวขอ “องคความรูที่จําเปนสําหรับเจาหนาที่ควบคุม
ไฟปา ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559
3. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดแจงแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
ใหแก สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ตามหนังสือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส
0905.703/20014 ลงวันที่ 28 ก.ย. 58
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4. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดกําหนดและแจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายเงินใหแกสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ตามหนังสือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส
0905.703/20014 ลงวันที่ 28 ก.ย. 58
5. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดแจงแนวทางการการดําเนินงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให แกสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ตาม หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 0904.402/ 22686 ลงวันที่ 22
ต.ค. 58
สรุปผลการดําเนินงาน : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 1.1– 1.3 คือ ระดับความเสี่ยง
“สูง” (3x4 = 12) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (2 x 4 = 8)
สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
ความเสี่ยงดานการเงิน
3. งบประมาณในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันและการดําเนินงานของเครือขายการแกปญหาไฟปา
และหมอกควันมีอยูอยางจํากัด
หลักประสิทธิผล
3.1 งบประมาณสําหรับการดําเนินงานในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันและการดําเนินงานของ
เครือขายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันมีอยูอยางจํากัด
หลักรับผิดชอบ
3.2 เครือขายที่ไดรับเงินอุดหนุนปฏิบัติและใชงบประมาณไมตรงตามวัตถุประสงค
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
1. ติดตามผลการดําเนินงานและรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ติดตามความกาวหนา และติดตาม
การใชจายเงิน
4. กําหนดแผนงานพื้นที่เปาหมายการดําเนินงานในปตอๆไปโดยการจัดลําดับตามความสําคัญ
5. เตรียมการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
ผลการดําเนินงาน :
1. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดกําหนดแผนการ ตรวจติดตามผลการ ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ทส 0904.402/ 22686 ลงวันที่ 22 ต.ค. 58
2. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตาม รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส 0904.402/ 22686 ลงวันที่ 22 ต.ค. 58
3. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดออกคําสั่งใหขาราชการในสังกัดสํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟปา เรงรัด ใหคําแนะนํา และออกไปประสานการปฏิบัติติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 2790/2558 ณ วันที่ 9 พ.ย. 58
4. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดประเมินผลความถึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม
เสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
สงใหสวนติดตาม สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ
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5. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดจัดทําแบบคําของบประมาณ เบื้องตน พ.ศ.
2560 ตามหนังสือสํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ดวนที่สุด ที่ ทส 904.402/3520 ลงวันที่
27 พ.ย. 58
สรุปผลการดําเนินงาน : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 3.1 – 3.2 คือ ระดับ
ความเสี่ยง “สูง” ( 3x5 = 15) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”
(3x3 = 9) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ
ยอมรับความเสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
4. ขั้นตอนที่ 5 การประสานและสงเสริมความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันระดับทองถิ่นกับ
ประเทศเพื่อนบาน
หลักประสิทธิผล
4.1 กฎระเบียบของตางประเทศแตกตางจากประเทศไทยสงผลตอการเจรจาความรวมมือตางๆ
ผลการดําเนินงาน :
สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟปา ไดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของตางประเทศใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อประยุกตใชในการประสานความรวมมือ เพื่อการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
สรุปผลการดําเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ขอ 4.1 คือ ระดับความเสี่ยง “ปาน
กลาง” (3x2 = 6) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ํา” (2 x2 = 4)
สถานะความ เสี่ยงเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถควบคุมบริหารจัดการใหอยูในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแตทั้งนี้ยังคงตองมีมาตราการติดตามตอไป
จากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเปนตารางแผนภูมิความเสี่ยง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดดังนี้
3.1 3.2

5

ผลกระทบ

4

1.1 1.2 1.3

3
2.1 2.2,
4

2.1 2.2, 4

สีฟา

ความเสี่ยงสูง

2

3

สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง
สีขาว

1
1

ความเสี่ยงสูงมาก

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2

2

สีแดง

4

ความเสี่ยงต่ํา
(สามารถยอมรับได)

5

โอกาสที่จะเกิด

คําอธิบายสัญลักษณ
 เปนระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เปนระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง

 ชุมชนบางแหงเรียกรอง
สิทธิในที่ดินเพิ่มเติมจาก
ขอตกลงเดิมที่เคยมีรวมกัน
เชน การเรียกรองพื้นที่ใช
สอยสวนรวม/ปาชุมชน

ปจจัยเสี่ยง
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ไดดําเนินการจัด
ประชุมเพื่อซักซอมทําความเขาใจ
แกผูแทนสํานักฟนฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ ผูแทนสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่เกี่ยวของ หัวหนา
อุทยานแหงชาติเตรียมการ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
แนวเขตอุทยานแหงชาติ
เตรียมการประกาศ
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช มีคําสั่ง ที่ 1130/
2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 เรื่อง แตงตั้ง

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง
 ประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไมนอยกวา
1 แหง ไดแก อุทยาน
แหงชาติถ้ําสะเกิน จังหวัด
นานและจังหวัดพะเยา ตาม
พระราชกฤษฎีกา เลม 133
ตอนที่ 33 ก ลงวันที่ 21
เมษายน 2559 กําหนด
บริเวณที่ดินปาน้ํายาวและปา
น้ําสวด ปาน้ําเปอย ปาน้ําหย
วน และปาน้ําลาว และปาแม
ยม ในทองที่ตําบลชนแดน
ตําบลยอด อําเภอ สองแคว
จังหวัดนาน และตําบลรมเย็น

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย : กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ/การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย) : ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไมนอยกวา 1 แหง
ผูรายงาน นายชลธร ชํานาญคิด สวน
อนุรักษทรัพยากร สํานัก
อุทยานแหงชาติ
.

โอกาสเกิด
(X)
3

ผลกระทบ
(Y)
4

ระดับความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยง

โอกาสเกิด ผลกระทบ
(X)
(Y)
2
2

ระดับความเสี่ยงสิ้น
งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รอยละของ
การนําแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
ไปปฏิบัติ
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ประเภทความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

คณะกรรมการติดตามผลการ
ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา
ประกาศอุทยานแหงชาติเตรียมกา ตําบลผาชางนอย อําเภอปง
และคําสั่งที่ 2291/2558
จังหวัดพะเยา ใหเปนอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2558 เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการ
ประกาศอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ โดยมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1) พิจารณากําหนดมาตรการ
เรงรัด กระบวนการจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ
2) ประสานความรวมมือ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่
เกี่ยวของ
3) ติดตาม วิเคราะห สรุป
และเสนอแนะใหความเห็น
เกี่ยวกับการประกาศจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการประกาศอุทยาน

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง
โอกาสเกิด
(X)

ผลกระทบ
(Y)

ระดับความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยง
โอกาสเกิด ผลกระทบ
(X)
(Y)

ระดับความเสี่ยงสิ้น
งบประมาณ

รอยละของ
การนําแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
ไปปฏิบัติ
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ประเภทความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
แหงชาติเตรียมการไดตาม
วัตถุประสงคอยางรวดเร็ว
4) ใหคณะกรรมการเสนอ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามความจําเปนและเหมาะสม

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง
ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด
โอกาสเกิด
(X)

ผลกระทบ
(Y)

ระดับความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยง
โอกาสเกิด ผลกระทบ
(X)
(Y)

ระดับความเสี่ยงสิ้น
งบประมาณ

รอยละของ
การนําแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
ไปปฏิบัติ

 ชุมชนบางแหง
เรียกรองสิทธิใน
ที่ดินเพิ่มเติมจาก
ขอตกลงเดิมที่เคย
มีรวมกัน เชน การ
เรียกรองพื้นที่ใช
สอยสวนรวม/ปา
ชุมชน

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช ได
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อ
ซักซอมทําความเขาใจแก
ผูแทนสํานักฟนฟูและ
พัฒนาพื้นที่อนุรักษ ผูแทน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
เกี่ยวของ หัวหนาอุทยาน
แหงชาติเตรียมการ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดแนวทางปฏิบัติใน
การพิจารณาแนวเขต
อุทยานแหงชาติเตรียมการ
ประกาศ
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณากําหนด
มาตรการ เรงรัด กระบวน
การจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
2) ประสานความรวมมือ

 ประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไมนอยกวา
1 แหง ไดแก อุทยาน
แหงชาติถ้ําสะเกินจังหวัด
นานและจังหวัดพะเยา
ตามพระราชกฤษฎีกา
เลม 133 ตอนที่ 33 ก
ลงวันที่ 21 เมษายน
2559 กําหนดบริเวณ
ที่ดินปาน้ํายาวและปา
น้ําสวด ปาน้ําเปอย ปา
น้ําหยวน และปาน้ําลาว
และปาแมยม ในทองที่
ตําบลชนแดน ตําบลยอด
อําเภอสองแคว จังหวัด
นาน และตําบลรมเย็น
ตําบลแมลาว อําเภอเชียง
คํา ตําบลผาชางนอย

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมความ
ผลผลิต/ผลลัพธ/
เสี่ยง
ตัวชี้วัด

ตุลาคม
2558 กันยายน
2559
งบปกติ

 คณะกรรมการติดตามผลการ
ประกาศอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ มีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ ทส 0910.502/518 ลง
วันที่ 4 มีนาคม 2559
(เอกสารหมายเลข 1) และหนังสื
ดวนที่สุด ที่ ทส
0910.502/524 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 2) จัดประชุมเพื่อ
ซักซอมทําความเขาใจแกผูแทน
สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ ผูแทนสํานักบริหาร
พื้นทีอ่ นุรักษที่เกี่ยวของ
หัวหนาอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ และเจาหนาที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาแนวเขต
อุทยานแหงชาติเตรียมการ

ระยะเวลา
งบ ความคืบหนาในการดําเนินงาน
ดําเนินการ ประมาณ
ตามแผน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม
100
ตุลาคม
2558 กันยายน
2559

งบปกติ

-

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะ งบประมาณ ปญหา
เวลา
ที่เบิกจาย อุปสรรค
ดําเนินการ แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

ผูรับผิดชอบ

สวนอนุรักษ
 ในปงบประมาณ
ทรัพยากร
พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติดตาม
ผลการประกาศอุทยาน
แหงชาติเตรียมการ ได
มีการประชุม
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อ
วันจันทรที่ 8
พฤศจิกายนพ.ศ.
2558 ณ หองประชุม
ชั้น 2 อาคารศูนย
ปฏิบัติการปาไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช
 กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
มีคําสั่งที่1130/2558
ลงวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ.

หลักฐาน
เอกสารอางอิง

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1 สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย : กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ/การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย) : ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไมนอยกวา 1 แหง

ปจจัยเสี่ยง

23

ปจจัยเสี่ยง

24

หนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวน เพื่อดําเนินการ
ตามมาตรการที่เกี่ยวของ
3) ติดตาม วิเคราะห
สรุป และเสนอแนะให
ความเห็นเกี่ยวกับการ
ประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการประกาศอุทยาน
แหงชาติเตรียมการไดตาม
วัตถุประสงคอยางรวดเร็ว
4) ใหคณะกรรมการเสนอ
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช แตงตั้ง
คณะ อนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามความจําเปนและ
เหมาะสม

อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ใหเปนอุทยานแหงชาติ
พ.ศ.2559 (เอกสาร
หมายเลข 3)

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมความ
ผลผลิต/ผลลัพธ/
เสี่ยง
ตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2559
ณ หองประชุมสํานักอุทยาน
แหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งมติที่
ประชุม เห็นวาเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในการแกไขปญหา
บริเวณแนวเขตอุทยานแหงชาติ
เตรียมการ ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรชาวกะเหรี่ยง เห็นควร
เชิญราษฎรในพื้นที่ ผูนําชุมชน
ผูรองเรียนที่ไดรับผลกระทบ
กลุมองคกรอิสระ (NGO)
เขารวมการประชุมในการ
พิจารณาแนวเขตอุทยาน
แหงชาติเตรียมการรวมกัน และ
บันทึกลงนามรวมกัน เพื่อมิให
เกิดขอคัดคานในภายหลัง และ
การพิจารณาจะตองยึดถือวา
บริเวณการพิจารณาอยูภายใต
พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 (เอกสาร
หมายเลข 3)
(เอกสารหมายเลข 6) ที่ประชุม
มีมติมอบหมายใหอุทยาน

ระยะเวลา
งบ ความคืบหนาในการดําเนินงาน
ดําเนินการ ประมาณ
ตามแผน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะ งบประมาณ ปญหา
เวลา
ที่เบิกจาย อุปสรรค
ดําเนินการ แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข
2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ผลการประกาศอุทยาน
แหงชาติเตรียมการ
(เอกสารหมายเลข 4)
และคําสั่งที่
2291/2558 ลง
วันที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2558 เรื่อง
แกไขคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ผลการประกาศอุทยาน
แหงชาติเตรียมการ
(เอกสารหมายเลข 5)

หลักฐาน
เอกสารอางอิง

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง
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แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมความ
ผลผลิต/ผลลัพธ/
เสี่ยง
ตัวชี้วัด

แหงชาติเตรียมการตรวจสอบ
พื้นที่เพื่อปองกันการเกิดปญหา
การทับซอนพื้นที่ทํากินที่อยู
อาศัยของราษฎรและพื้นที่ใช
ประโยชนของหนวยงานอื่น
และปรับแกแนวเขตอุทยาน
แหงชาติใหถูกตองสอดคลอง
ตามขอเท็จจริง ซึ่งจะเรงรัด
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
เพื่อประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติเตรียมการ จํานวน 19
แหง ไดแก
1. อช.ธารเสด็จ - เกาะพะงัน
จ.สุราษฎรธานี
2. อช.ลําน้ํากก จ.เชียงราย
3. อช.แมเงา จ.ตาก จ.
แมฮองสอน และ จ.เชียงใหม
4. อช.น้ําตกพาเจริญ จ.ตาก
5. อช.หาดขนอม - หมูเกาะ
ทะเลใต จ.สุราษฎรธานีจ.
นครศรีธรรมราช
6. อช.ดอยเวียงผา จ.เชียงใหม
และ จ.เชียงราย
7. อช.ถ้ําผาไท จ.ลําปาง
8. อช.นันทบุรี จ.นาน

ระยะเวลา
งบ ความคืบหนาในการดําเนินงาน
ดําเนินการ ประมาณ
ตามแผน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะ งบประมาณ ปญหา
เวลา
ที่เบิกจาย อุปสรรค
ดําเนินการ แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข
หลักฐาน
เอกสารอางอิง

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

26

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมความ
ผลผลิต/ผลลัพธ/
เสี่ยง
ตัวชี้วัด

9. อช.ดอยจง จ.ลําปาง และจ.
ลําพูน
10. อช.นายูง - น้ําโสม
จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
11. อช.แกงเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก
12. อช.แมโถ จ.เชียงใหม
13. อช.ออบขาน จ.เชียงใหม
14. อช.น้ําตกซีโป จ.นราธิวาส
15. อช.อาวมะนาว - เขา
ตันหยง จ.นราธิวาส
16. อช.สันกาลาคีรี จ.สงขลา
17. อช.อาวสยาม จ.
ประจวบคีรีขันธ
18. อช.ไมกลายเปนหิน จ.ตาก
19. อช.ภูผายา จ.เลย
จ.หนองบัวลําภู และจ.อุดรธานี
(เอกสารหมายเลข 6)
 สรุปผลการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมยอย การประกาศ
จัดตั้งอุทยานแหงชาติ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. ประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติถ้ําสะเกิน จังหวัดนาน
และจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21

ระยะเวลา
งบ ความคืบหนาในการดําเนินงาน
ดําเนินการ ประมาณ
ตามแผน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะ งบประมาณ ปญหา
เวลา
ที่เบิกจาย อุปสรรค
ดําเนินการ แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข
หลักฐาน
เอกสารอางอิง

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง
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แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมความ
ผลผลิต/ผลลัพธ/
เสี่ยง
ตัวชี้วัด

เมษายน พ.ศ. 2559(เอกสาร
หมายเลข 7)
2. อุทยานแหงชาติที่คาดวาจะ
สามารถประกาศจัดตั้งไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 3 แหง ไดแก
2.1 อุทยานแหงชาติ
น้ําตกเจ็ดสาวนอย จังหวัด
สระบุรี นครราชสีมา
รายละเอียดตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
0503/15827 ลงวันที่ 4
พฤษภาคม 2559
(เอกสารหมายเลข 8)
2.2 อุทยานแหงชาติขุน
สถานจังหวัดนาน รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร
0503/15851 ลงวันที่ 4
พฤษภาคม 2559
(เอกสารหมายเลข 9)
2.3 อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร จังหวัดเชียงใหม ลําพูน
รายละเอียดตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

ระยะเวลา
งบ ความคืบหนาในการดําเนินงาน
ดําเนินการ ประมาณ
ตามแผน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะ งบประมาณ ปญหา
เวลา
ที่เบิกจาย อุปสรรค
ดําเนินการ แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข
หลักฐาน
เอกสารอางอิง

ผูรับผิดชอบ

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมความ
ผลผลิต/ผลลัพธ/
เสี่ยง
ตัวชี้วัด
รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

)
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท)

0

0

ลงชื่อ .............................................................
ลงชื่อ ..............................................................
( นายธัญญา เนติธรรมกุล)
(นายศิวจักร ชื่นสังข)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

(

หลักฐาน
เอกสารอางอิง

ผูรับผิดชอบ

ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน
(นางสุนันทา ตันศิริ)
ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล

ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล

(นางสุนันทา ตันศิริ)

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะ งบประมาณ ปญหา
เวลา
ที่เบิกจาย อุปสรรค
ดําเนินการ แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

ลงชื่อ ............................................................. ลงชื่อ ............................................................. ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

0503/21830 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2559
(เอกสารหมายเลข 10)

ระยะเวลา
งบ ความคืบหนาในการดําเนินงาน
ดําเนินการ ประมาณ
ตามแผน

มเห็นผูบริหาร ......................................................................... ตรวจแลวถูกตอง
ความเห็นผูบริหาร ......................................................................... ตรวจแลวถูกตอง

ปจจัยเสี่ยง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง

๑. มีหนังสือถึงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของแจงเหตุ
ถึงความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานดาน
การอนุญาตใหทันตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
๒. เสนอใหมีการแกไข
ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของเพื่อลด
ขั้นตอนในการตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ปจจัยเสี่ยง

หลักมีสวนรวม :การ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมสามารถกําหนด
ระยะเวลาได
เนื่องจากหนวยงาน
ดังกลาวมิไดมีภารกิจ
โดยตรง
ในการดําเนินการเปน
เพียงการใหความ
รวมมือ จึงอาจทําให
กระทบกับขั้นตอน
อื่นๆ

ประเภท
ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒
ตรวจสอบ
คุณสมบัติผูขอ
อนุญาต ตรวจสอบ
สัตวปา ซากของ
สัตวปา หรือ
ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ซากของสัตวปา
และสถานที่ที่ขอ
อนุญาตคา

ผูรายงาน นายสุนทร ฉายวัฒนะ ผูอํานวยการสวนคุมครองสัตวปา

กิจกรรมยอย การอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ

ไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทําใหลด
ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผูขออนุญาตและ
สามารถดําเนินการ
ไดตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสิ้น
รอยละของการนํา
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ
แผนบริหารความ
โอกาสเกิด (X) ผลกระทบ (Y) โอกาสเกิด (X) ผลกระทบ (Y) เสีย่ งไปปฏิบัติ
2
3
๒
๑
๙๐

กิจกรรมหลัก สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน

29

ผูประกอบการ
ไดรับขอมูลทันที
และไดรับเอกสาร
เร็วขึ้น

- คูมือแนะนํา
สําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตใหคา
สัตวปาคุมครอง
ที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุ
- เจาหนาที่เขาถึง
ผูประกอบการและ
เขาใจปญหาของ
ผูประกอบการ
มากขึ้น

เพิ่มชองทางในการแจง
ขอมูลใหผูประกอบการ
ทราบ เชน การแจงทาง
โทรศัพทมือถือ

หลักประสิทธิภาพ :
กรณีออกใบอนุญาต
แลวไดมีหนังสือแจงผู
ขอรับใบอนุญาต
แตหนังสือดังกลาว
ไปไมถึงผูรับ ทําให
ผูรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตลาชา

๑.มีหนังสือแจง
หลักตอบสนอง :
ผูประกอบการ
ผูประกอบการ
ใหดําเนินการตาม
ขาดความรู ความ
ระเบียบใหถูกตอง
เขาใจในการปฏิบัติ
เปนระยะๆ
ใหเปนไปตาม
๒.จัดเจาหนาที่ออกให
ระเบียบทําใหยาก
คําแนะนําผูประกอบการ
ตอการตรวจสอบ
ควบคุม และติดตามผล

ขั้นตอนที่ ๕
การรับใบอนุญาต
ใหคาสัตวปา
คุมครองที่ไดมา
จากการเพาะพันธุ
และการปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
กฎหมายของผูรับ
ใบอนุญาต

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

กิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
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๓

๓

๓

๓

๒

๒

๒

๑

๙๐

๙๐

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสิ้น
รอยละของการนํา
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ
แผนบริหารความ
โอกาสเกิด (X) ผลกระทบ (Y) โอกาสเกิด (X) ผลกระทบ (Y) เสีย่ งไปปฏิบัติ

๑. มีหนังสือถึง
หลักมีสวนรวม : หนวยงานที่
การประสานงาน เกี่ยวของแจงเหตุ
กับหนวยงาน
ถึงความจําเปนใน
ที่เกี่ยวของไม
การปฏิบัติงานดาน
สามารถกําหนด การอนุญาตใหทัน
ระยะเวลาได
ตามระยะเวลา
เนื่องจากหนวยงาน ที่กฎหมายกําหนด
ดังกลาวมิไดมี
ภาระกิจโดยตรง
ในการดําเนินการ
เปนเพียงการ
ใหความรวมมือ
จึงอาจทําให

ปจจัยเสี่ยง

ไดรับความ
รวมมือจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
ทําใหลด
ระยะเวลาใน
การตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผูขออนุญาต
และสามารถ
ดําเนินการได
ตามระยะเวลา
ที่กฎหมาย

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ผลผลิต/
ความเสี่ยง
ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด
ต.ค.๕๘
ก.ย. ๕๙
เกี่ยวของกรณี
มีการขอบ
อนุญาตใหคาฯ
เพื่อขอความ
รวมมือ
ดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ
บุคคลโดยกําหนด
ระยะเวลาใน
การสงเอกสาร
หลักฐานกอน
ระยะเวลาที่

งบประมาณ ไดมีหนังสือถึง
ปกติ
หนวยงานที่

ระยะเวลา งบประมาณ ความคืบหนา
ดําเนินการ
ในการ
ตามแผน
ดําเนินงาน

กิจกรรมยอย การอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ

กิจกรรมหลัก สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม
๙๐
ต.ค.๕๘
ก.ย. ๕๙

งบประมาณ
ปกติ

-

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง
หนังสือกรม
อุทยานฯ
ที่ ทส
0909.302
/22800
ลว
เรื่อง ขอรับ
ใบอนุญาตให
คาสัตวปา
คุมครองที่ได
จากการ
เพาะพันธุ
(บจ.วรรณ
วสุรวรรณ
มณี)

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙

(รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาอยางบูรณาการและยั่งยืน
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สวน
คุมครอง
สัตวปา
สํานัก
อนุรักษ
สัตวปา

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

กระทบกับ
ขั้นตอนอื่นๆ
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๒. เสนอใหมีการ
แกไขระเบียบและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อลด
ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

กําหนด

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ผลผลิต/
ความเสี่ยง
ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด
กฎหมายกําหนด
เปนรายๆไป
กรมอุทยานฯ
มีหนังสือเรียน
เลขานุการ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงฯ
พิจารณานํา
เรียน รมว.ทส.
เพื่อโปรด
พิจารณาสั่ง
การใหมีการ
ดําเนินการ
เกี่ยวกับราง
กฎหมายทั้ง
๒ฉบับ ไดแก
ราง พ.ร.บ.
สงวนและ
คุมครองสัตวปา
พ.ศ.๒๕๓๕
และราง พ.ร.บ.
อุทยานแหงชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ ความคืบหนา
ดําเนินการ
ในการ
ตามแผน
ดําเนินงาน
รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

หนังสือกรม
อุทยานฯ
ที่ ทส
0909/22
712 ลว
เรื่อง ราง
พ.ร.บ.สงวน
และคุมครอง
สัตวปา
พ.ศ.......
และราง
พ.ร.บ.
อุทยาน
แหงชาติ
พ.ศ...

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

หลัก
ประสิทธิภาพ :
กรณีออก
ใบอนุญาตแลว
ไดมีหนังสือแจง
ผูขอรับใบอนุญาต
แตหนังสือ
ดังกลาวไปไมถึง
ผูรับ ทําใหผูรับ
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3. เพิ่มชองทางใน
การแจงขอมูลให
ผูประกอบ การ
ทราบ เชน การแจง
ทางโทรศัพทมือถือ

ผูประกอบ
การไดรับ
ขอมูลทันที
และไดรับ
เอกสารเร็วขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ผลผลิต/
ความเสี่ยง
ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

ต.ค.๕๘
ก.ย. ๕๙
ทางโทรศัพท
เพื่อแจงใหมา
รับใบอนุญาต ซึ่ง
ผูประกอบการ
ไดมารับ
ใบอนุญาตกอน
หนังสือไปถึง
ผูประกอบการ

งบประมาณ มีการประสาน
ผูประกอบการ
ปกติ

โดยเร็ว
เพื่อนําเสนอให
รัฐมนตรี
พิจารณารับ
หลักการตาม
ขั้นตอนการ
เสนอกฎหมาย
ตอไป

กระทรวง

พ.ศ.๒๕๐๔
ใหไดขอยุติของ

ระยะเวลา งบประมาณ ความคืบหนา
ดําเนินการ
ในการ
ตามแผน
ดําเนินงาน

๙๐

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ต.ค.๕๘
ก.ย. ๕๙

งบประมาณ
ปกติ

-

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

ประสานผูรับ
ใบอนุญาต
สามารถมารับ
ใบอนุญาตได
เลยจากการ
โทรแจง
- 02 314
5564
- 081 937
2020

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

สวน
คุมครอง
สัตวปา
สํานัก
อนุรักษ
สัตวปา

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

หลักตอบสนอง :
ผูประกอบการ
ขาดความรู ความ
เขาใจในการ
ปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบ
ทําใหยากตอ
การตรวจสอบ
ควบคุม และ
ติดตามผล

ใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตลาชา
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๑. มีหนังสือแจงผู
ประกอบ การให
ดําเนินการตาม
ระเบียบใหถูกตอง
เปนระยะๆ

- คูมือแนะนํา
สําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตให
คาสัตวปา
คุมครองที่
ไดมาจากการ
เพาะพันธุ
- เจาหนาที่
เขาถึง
ผูประกอบการ
และเขาใจ
ปญหาของ
ผูประกอบการ
มากขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ผลผลิต/
ความเสี่ยง
ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

ต.ค.๕๘
ก.ย. ๕๙
เขาใจและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบได
อยางถูกตอง
มากขึ้น โดยมี
การรายงาน
บัญชีรับและ
จําหนายภายใน
๑๕ วันตามที่
กฎหมาย
กําหนด

งบประมาณ ผูประกอบการ
ปกติ
มีความรูความ

ระยะเวลา งบประมาณ ความคืบหนา
ดําเนินการ
ในการ
ตามแผน
ดําเนินงาน

๙๐

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ต.ค.๕๘
ก.ย. ๕๙

งบประมาณ ยังมีผู
ประกอบ
ปกติ
การบางราย
ที่ไมเขาใจ
ระเบียบ
ปฏิบัติที่
เกี่ยวของ

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

หนังสือกรม
อุทยานฯ ที่
ทส
0909.302/
23441 ลว
เรื่อง ขอรับ
ใบอนุญาตให
คาสัตวปา
คุมครองที่
ไดมาจากการ
เพาะพันธุ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

สวน
คุมครอง
สัตวปา
สํานัก
อนุรักษ
สัตวปา

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

ตรวจแลวถูกตอง

๒. จัดเจาหนาที่
ออกใหคําแนะนํา
ผูประกอบการ

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ผลผลิต/
ความเสี่ยง
ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

)

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

(

ลงชื่อ .............................................................

ความเห็นผูบริหาร

35

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม
คําสั่ง สอป.
ที่ 28/2556
ลว 9 ต.ค. 56
เรื่อง กําหนด
หนาทีความ
่
รับผิดชอบ
และมอบหมาย
ใหขาราชการ
ลูกจางประจํา
และพนักงาน
ราชการ
ปฏิบัติราชการ
สํานักอนุรักษ
สัตวปา

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท)

ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล

(นางสุนันทา ตันศิริ)

ลงชื่อ ............................................................. ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

เมื่อมีการ
ตรวจสอบการ
อนุญาตใหคาฯ
จะมีคณะ
เจาหนาที่จาก
กรมอุทยานฯ
ไปตรวจสอบ
เพื่ออนุญาตฯ
พรอมให
คําแนะนําให
ผูประกอบการ
ดําเนินการตาม

ระยะเวลา งบประมาณ ความคืบหนา
ดําเนินการ
ในการ
ตามแผน
ดําเนินงาน

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
แลว
ขอเสนอแนะ
การแกไข

ผูรับผิดชอบ

(รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม เจาหนาที่มีทักษะและ
ทักษะและองคความรู ใหแก ความรูความเขาใจ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน เพิม่ ขึ้น
การสงเสริมการมีสวนรวม

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

3

โอกาสเกิด
(X)
3

ผลกระทบ
(Y)

ระดับความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

2

โอกาสเกิด
(X)

2

ผลกระทบ
(Y)

ระดับความเสี่ยง
สิ้นปงบประมาณ

100

รอยละของ
การนําแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
ไปปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดานการดําเนินงาน
หนวยงานสนามประชุมชี้แจง
หลักรับผิดชอบ
โครงการ สสอ. และวัตถุประสงค ผูที่ไดรับมอบหมายมี
ของโครงการใหกับประชาชนใน ทักษะไมเพียงพอ
หมูบานเปาหมาย ใหผูสนใจลงชื่อ
เปนสมาชิก สสอ. ชุมชนรวมกัน
จัดทําโครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนภายในเวลาที่กําหนดและ
แตงตั้งคณะกรรมการ สสอ. ของ
หมูบาน

36

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

(รอบ 12 เดือน)

ฝกอบรมเพื่อ
ผูที่ไดรบั มอบหมาย
เพิ่มทักษะและ
มีทักษะไมเพียงพอ
องคความรู
ใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการ
มีสวนรวม

หลักรับผิดชอบ จัดใหมีการ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ โครงการสงเสริม
ปกติ
และพัฒนาการมี
สวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ. )
หนวยจัดการตน
น้ําตาป

งบประมาณ

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

100%

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

9 มิ.ย. 59

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว

-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง

37

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฝกอบรมเพื่อ
ผูที่ไดรบั มอบหมาย
เพิ่มทักษะและ
มีทักษะไมเพียงพอ
องคความรู
ใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการ
มีสวนรวม

หลักรับผิดชอบ จัดใหมีการ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ

โครงการสงเสริม
และพัฒนาการมี
สวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.)
หนวยจัดการตน
น้ําคลองลําพูน

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

100%

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

13 มิ.ย.
59

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว

-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง

38

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฝกอบรมเพื่อ
ผูที่ไดรบั มอบหมาย
เพิ่มทักษะและ
มีทักษะไมเพียงพอ
องคความรู
ใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการ
มีสวนรวม

หลักรับผิดชอบ จัดใหมีการ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ

โครงการสงเสริม
และพัฒนาการมี
สวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.)
หนวยจัดการตน
น้ําคลองยัน
ตอนบน

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

100%

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

15 มิ.ย.
59

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว

-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง

39

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฝกอบรมเพื่อ
ผูที่ไดรบั มอบหมาย
เพิ่มทักษะและ
มีทักษะไมเพียงพอ
องคความรู
ใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการ
มีสวนรวม

หลักรับผิดชอบ จัดใหมีการ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ

โครงการสงเสริม
และพัฒนาการมี
สวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.)
หนวยจัดการตน
น้ํารับรอ-สลุย

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

100%

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

21 มิ.ย.
59

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว

-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง

40

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

จัดใหมีการ
ผูที่ไดรับมอบหมายมี ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะและองค
ทักษะไมเพียงพอ
ความรู ใหแก
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการมี
สวนรวม

หลักรับผิดชอบ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน
งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
โครงการสงเสริม
และพัฒนาการมี
สวนรวมของชุมชน
ในพื้นที่ปาอนุรักษ
(สสอ.) หนวย
อนุรักษและจัดการ
ตนน้ําพะโตะ

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม
100%
30 มิ.ย. 59

ระยะเวลา
ดําเนินการ
งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว

-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ
- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง
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การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

จัดใหมีการ
ผูที่ไดรับมอบหมายมี ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะและองค
ทักษะไมเพียงพอ
ความรู ใหแก
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการมี
สวนรวม

หลักรับผิดชอบ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน
งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
การฝกอบรม
หลักสูตร การเปน
เจาหนาที่
ประสานงานชุมชน
ดานการสงเสริมการ
มีสวนรวม (จปส.)
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16
(เชียงใหม)
จัดประชุม ณ
โรงแรมโลตัสปาง
สวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงใหมจํานวน
ผูเขารวมอบรม 50
คน

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม
100%
6–8 ก.ค.59

ระยะเวลา
ดําเนินการ
งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว

-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ
- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง
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การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตรวจแลวถูกตอง

เจาหนาที่มีทักษะ
และความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

)

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

(

ลงชื่อ .............................................................

ความเห็นผูบริหาร

จัดใหมีการ
ผูที่ไดรับมอบหมายมี ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะและองค
ทักษะไมเพียงพอ
ความรู ใหแก
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมการมี
สวนรวม

หลักรับผิดชอบ

กิจกรรม
ควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

การฝกอบรม
หลักสูตร การเปน
เจาหนาที่
ประสานงานชุมชน
ดานการสงเสริมการ
มีสวนรวม (จปส.)
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13
(แพร) จัดประชุม
ณ โรงแรมดิอิม
เพรส นาน อําเภอ
เมือง จังหวัดนาน
จํานวนผูเขารวม
อบรม 50 คน
13-15ก.ค.
59

ระยะเวลา
ดําเนินการ
งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว
-

ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
การแกไข

โครงการ
อบรม
ตางๆ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท)

ผูรับผิดชอบ
- สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา
- สวนจัดการตนน้ํา
สบอ. 1 – 16

ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล

(นางสุนันทา ตันศิริ)

ลงชื่อ ............................................................. ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

งบประมาณ
ปกติ

งบประมาณ

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม
100%

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา/โครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ปาอนุรักษ (สสอ.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ผลผลิตที่ 1: พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจั
การ
ด

ปจจัยเสี่ยง
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หลักประสิทธิภาพ
- ขอมูลที่ไดรับจาก
การวิเคราะหอาจมีความ
คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับปจจัยความละเอียด
และความเปนปจจุบัน
ของขอมูลที่ใชใน

1. ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
หลักประสิทธิผล
- การกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานยังขาด
ความรวมมืออยางจริงจัง
ในการสนับสนุนขอมูล

ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

- ตรวจสอบผลจาก
การวิเคราะหขอมูลและ
การนําเขาขอมูลใหมี
ความใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน
มากที่สุด

- ไดดําเนินการนําเขาขอมูล
ประเภทตางๆ โดยใหขอมูล
ที่นําเขาใกลเคียงปจจุบันใหมาก
ที่สุด
1 ต.ค. 58
ถึง
30 ก.ย. 59

- ไดรับการตอบรับและไดบริการ 1 ต.ค. 58
- เผยแพรประชาสัมพันธขอ
ความรวมมือจากหนวยงานหรือ สนับสนุนขอมูลตางๆ จาก
ถึง
ผูใชบริการ รวมถึงการตอบรับ
ระหวางหนวยงาน
30 ก.ย. 59
จากผูใชบริการขอมูลเปนอยางดี
(แบบสอบถาม)

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ป พ.ศ.2559 ไดดําเนินการนําเขาขอมูล รอยละ 80 1 ต.ค. 58
และมีการตรวจสอบ
ถึง
การนําเขาขอมูลเพื่อให
30 ก.ย. 59
มีความคลาดเคลื่อน
นอยที่สุด และขอมูลที่
เขาใกลเคียงกับปจจุบัน

ป พ.ศ.2559 ไดมีการประสานงาน
รอยละ 80 1 ต.ค. 58
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ถึง
เพื่อขอขอมูลดังกลาว
30 ก.ย. 59
มาปรับปรุงและพัฒนา
ขอมูลเดิมใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อใชใน
การบริการผูใชขอมูลตอบ
รับเปนอยางดี

งบประมาณ

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

-

-

-

-

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
รอยละ
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ความ
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
คืบหนา
แลว
ขอเสนอแนะ
ของกิจกรรม
การแกไข

(รอบ 12 เดือน)
การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ .ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การปองกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมหลัก : โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2) กิจกรรมยอย : ศูนยขอมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรายงาน : นายชูพันธุ เลิดภาต สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ

44

ผูรับผิดชอบ

เว็บไซตของ
สวนภูมิสารสนเทศ
www.
ww2.dnp
.go.th/gis/

สวนภูมิสารสนเทศ
สํานักฟนฟู
และพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ

เอกสารสงผล สวนภูมิงานประจําป สารสนเทศ
ศูนยสารสนเทศ สํานักฟนฟู
(สาขายอย 8 ศูนย) และพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

การวิเคราะห เชน
ปริมาณหรือสภาพ
ทางกายภาพของดินเปนตน
เนื่องจากหนวยงานมิไดเปน
ผูจัดเก็บและผูจัดทําฐาน
ขอมูลเองตองใชขอมูล
จากหนวยงานอื่น
หลักการมีสวนรวม
- ผูมีสวนไดเสีย (ผูบริการ - เปดชองทางแสดงความคิด
ขอมูลและผูปฏิบัติงาน) และ เห็นผานเว็บไซตของหนวยงาน
ผูรับบริการยังขาดการแสดง ในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ
ความคิดเห็นของผลดี
ผลเสียของขอมูลจาก
การวิเคราะหที่นําไปใช
ประโยชน
2. ดานการดําเนินงาน
2.1 การประมวลผล
การรวบรวมขอมูล
เพื่อวิเคราะหขอมูล
และแจงเตือน

ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

- ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแสดง
ความคิดเห็นและตอบรับ
การนําขอมูลไปใชประโยชน
อยางดี

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

1 ต.ค. 58
ถึง
30 ก.ย. 59

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

ป พ.ศ.2559 ไดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซตของ
สวนภูมิสารสนเทศ
สํานักฟนฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษเพื่อใหผูมี
สวนไดสวนเสียได
แสดงความคิดเห็น
และสามารถประเมิน
ออกมาในเชิงสถิติได

งบประมาณ

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

รอยละ 80 1 ต.ค. 58
ถึง
30 ก.ย. 59

-

-

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
รอยละ
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ความ
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
คืบหนา
แลว
ขอเสนอแนะ
ของกิจกรรม
การแกไข

(รอบ 12 เดือน)
การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ .ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การปองกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมหลัก : โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2) กิจกรรมยอย : ศูนยขอมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรายงาน : นายชูพันธุ เลิดภาต สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
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เว็บไซตของ
สวนภูมิสารสนเทศ
www.
ww2.dnp
.go.th/gis/

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

สวนภูมิสารสนเทศ
สํานักฟนฟู
และพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ

ผูรับผิดชอบ

- ระบบรายงานความ
กาวหนาและผลสัมฤทธิ์
ที่ไดดําเนินการเผยแพร
ผานระบบเว็บไซตของ
หนวยงานเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธให
สาธารณชนทราบ
อีกทั้งยังตองพัฒนา
และปรับปรุงใหทันสมัย
อยูเสมอ
2.2 การบํารุงรักษา
หอง Server Room
ที่ใชในการจัดเก็บ
เผยแพรระบบฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศ
- การบํารุงรักษาระบบ
ตางๆ ภายในหอง
Server Room
ยังไมสามารถรองรับ
การใชงานได เมื่อเกิด
เหตุสถานการณฉุกเฉิน

ปจจัยเสี่ยง

- ไดดําเนินการจางบริษัท
ผูชํานาญการเฉพาะมาบํารุง
ดูแล รักษา ระบบตางๆ
ภายในหอง Server Room
เปนประจําทุกเดือน ตามสัญญา
จางบํารุงดูแลรักษา

- จัดจางผูชํานาญการเพื่อ
บํารุงรักษาระบบตางๆ ภายใน
หอง Server Room ตามระบบ
การตรวจสอบและบํารุงรักษา
ประจําป
1 ต.ค. 58
ถึง
30 ก.ย. 59

- ไดปรับปรุงขอมูลเว็บไซต
1 ต.ค. 58
ของหนวยงานใหทันสมัยอยูเสมอ
ถึง
และไดเผยแพรขอมูลที่ไดทํา
30 ก.ย. 59
การปรับปรุงใหทางสาธารณชน
ทราบอยางสม่ําเสมอ

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

- ติดตามและตรวจสอบผูที่
ทําเว็บไซตใหจัดทํารายงาน
เผยแพรผานระบบเว็บไซตและ
ปรับปรุงขอมูลเพื่อใหทันสมัย
อยูเสมอ

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ป พ.ศ.2559 บริษัทผูรับจางได
ดําเนินการบํารุง
รักษา ระบบหอง
Server Room
ตามขั้นตอนการบํารุง
ดูแล รักษา แลวเสร็จ

รอยละ 80 1 ต.ค. 58
ถึง
30 ก.ย. 59

476,000

-

สัญญาจาง
เลขที่ 0906
/8/2559
ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ความคืบหนา
รอยละ
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
หลักฐาน
ในการดําเนินงาน
ความ
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
เอกสาร
งบประมาณ
คืบหนา
แลว
ขอเสนอแนะ
อางอิง
ของกิจกรรม
การแกไข
ป พ.ศ.2559 ผูจัดทําขอมูลไดติดตาม รอยละ 80 1 ต.ค. 58
เว็บไซตของ
การปรับปรุงและพัฒนา
ถึง
สวนภูมิเว็บไซตใหทันสมัยอยู
30 ก.ย. 59
สารสนเทศ
เสมอ
www.
ww2.dnp
.go.th/gis/

(รอบ 12 เดือน)
การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ .ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การปองกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมหลัก : โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2) กิจกรรมยอย : ศูนยขอมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรายงาน : นายชูพันธุ เลิดภาต สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
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สวนภูมิสารสนเทศ
สํานักฟนฟู
และพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ

สวนภูมิสารสนเทศ
สํานักฟนฟู
และพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ

ผูรับผิดชอบ

ลงชื่อ .............................................................
(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท)
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

ไมไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณ
งบลงทุน เพื่อ
จัดซื้อ
Storage
เพิ่มเติมในป
งบประมาณ
2560
แตอยางใด

1. พื้นที่
วางใน
Storage
ในหอง
server room
มีเพิ่มขึ้น
2. เอกสาร
ปงบประมาณ
2560

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน
(นางสุนนั ทา ตันศิริ)
ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล

-

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
รอยละ
ระยะเวลา งบประมาณ
ปญหา
ความ
ดําเนินการ ที่เบิกจาย
อุปสรรค
คืบหนา
แลว
ขอเสนอแนะ
ของกิจกรรม
การแกไข

ป พ.ศ.2559 - ไดมีการตั้งงบประมาณ รอยละ 80 1 ต.ค. 58
เพื่อจัดซื้อ Storage แลว
ถึง
- ไดจัดการเพิ่มพื้นที่
30 ก.ย. 59
จัดเก็บ โดยการลบขอมูล
ที่มีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานในลําดับนอยๆ
ออกทําใหมีพื้นที่วาง
พอสําหรับการใชงาน

ทันตามสัญญา

ลงชื่อ .............................................................
(
)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช

- สามารถจัดเก็บขอมูลไดมากขึ้น 1 ต.ค. 58
ถึง
30 ก.ย. 59

งบประมาณ

ความคืบหนา
ในการดําเนินงาน

ตรวจแลวถูกตอง

- จัดหาหนวยจัดเก็บขอมูล
เพิ่มเติมใหมีปริมาณของพื้นที่
ในการจัดเก็บขอมูลใหเพียงพอ
กับการใชงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

ความเห็นผูบริหาร

เชน ไฟฟาดับ หรือ
เกิดอัคคีภัย
- พื้นที่ในการจัดเก็บ
ขอมูล
(Hardisk Storage)
มีนอย ทําใหการสํารอง
ขอมูล (Backup)
เปนไปไดยาก หากขอมูล
เกิดความเสียหายจะไม
สามารถกูคืนขอมูลเพื่อนํา
มาใชในการปฏิบัติงานได

ปจจัยเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

(รอบ 12 เดือน)
การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ .ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การปองกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ปาอนุรักษ
กิจกรรมหลัก : โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2) กิจกรรมยอย : ศูนยขอมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ
ผูรายงาน : นายชูพันธุ เลิดภาต สวนภูมิสารสนเทศ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
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สวนภูมิสารสนเทศ
สํานักฟนฟู
และพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ

ผูรับผิดชอบ

หลักตอบสนอง
แผนการดําเนินงานไม
ตอบสนองผูรับบริการ
อยางทั่วถึง

ปจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

1. สรุปและรวบรวมขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดทําคําของบประมาณ
เพิ่มเติมในปตอไป
2. จัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่
และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อสรุปผล
หลักการมีสวนรวม
การปฏิบัติงาน แลก เปลี่ยน
การมีสวนรวมในการ
ขอคิดเห็น และรวมกันกําหนด
วางแผนและการ
แผนงานและแนวทางการ
ดําเนินงานนอย
ปฏิบัติงาน
3. กําหนดแนวทางการ
หลักตอบสนอง
แนวทางปฏิบัติงานกําหนด ปฏิบัติงานเบื้องตนสําหรับ
- กําหนดแนวทางการ แบบกวางๆไมสอดคลอง หนวยงานที่เกี่ยวของกอนไดรับ
ปฏิบัติงานในการแกไข กับบางพื้นที่
แผนงาน
ปญหาไฟปา และ
4. จัดทําแผนปฏิบัติงานและ
เสริมสรางความ
แผนการใชจายเงินใหเปนไปตาม
รวมมือเพื่อการแกไข
แนวทางที่กําหนด
ปญหาไฟปาและหมอก
5. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควันขามแดน
ดําเนินการตามแผนงานและแนว

1. ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ
ขั้นตอนที่ 1 การ
อํานวยการ
- กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน “โครงการ
เสริมสรางความรวมมือ
ในการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันขามแดน
บริเวณพื้นที่ปา
อนุรักษ”

ประเภท
ความเสี่ยง
1. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการจัดทําคําขอ
งบประมาณในปตอไป
2. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดนําผลจากการประชุม สัมมนา
ผูเกี่ยวของที่ผานมา เพื่อปรับแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
3. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ไดรับ
แผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
4. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ไดรับ
แผนการปฏิบัติงาน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงินเปนไปตามแนวทางที่
กําหนด
5. กรม อส. โดยสํานักปองกัน ปราบปราม
และ
ควบคุมไฟปา ไดมีหนังสือ ดวนที่สุดที่ ทส
0904.402/22686 ลงวันที่ 22 ต.ค. 58
แจงแนวทางการดําเนินงานและแนวทางการ

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

.
..
.
.
.

รอยละของ
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
การนําแผน
ตามแผนบริหารความ
สิ้นปงบประมาณ
บริหาร
เสี่ยง
ความเสีย่ ง
โอกาสเกิด ผลกระทบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ในปฏิบตั ิ
3
4
2
4
100

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รอบสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ
ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 1,370 ชุมชน
เชิงคุณภาพ : ผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันไมนอยกวารอยละ 80
ผูรายงาน นายเฉลิม พุมไม สวนควบคุมไฟปา สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา
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ประเภท
ความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงดาน
การดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 การ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
เครือขายการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควัน

49

หลักการมีสวนรวม
ความรวมมือจากภาคสวน
ตางๆที่เกี่ยวของยังไม
เพียงพอ

หลักประสิทธิผล
การติดตามประเมินผลไม
ครอบคลุมในทุกมิติของ
การดําเนินงาน

ปจจัยเสี่ยง

1.จัดใหมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
2.กําหนดแผนการตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานใหครอบคลุม
ทุกมิติ/พื้นที่
3.วิเคราะหผลสําเร็จของ
โครงการ
4.สรางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม
5. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงาน

ทางการปฏิบัติงานที่กําหนด

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

1. กรม อส. โดยสํานักปองกัน ปราบปราม
และ
ควบคุมไฟปา ไดมีหนังสือ ดวนที่สุดที่ ทส
0904.402/22686 ลงวันที่ 22 ต.ค. 58
แจงแนวทางการดําเนินงานและการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ใหกับสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ เพื่อทราบและดําเนินการ
2. ไดกําหนดแผนการตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกมิติ/พื้นที่
3. กรม อส. โดยสํานักปองกัน ปราบปราม
และ
ควบคุมไฟปา ไดมีหนังสือที่ ทส
0904.402/9898 ลงวันที่ 27 พ.ย. 58
แจงใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจตอการแกไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควันประจําป แลวนํามา
วิเคราะหสรุปผลสําเร็จของโครงการ เพื่อให
เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนด
4. ไดมีการสรางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหตัวชี้วัดที่ชัดเจน เปนรูปธรรม
5. ไดมีการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงาน เปนประจําทุกเดือน

ปฏิบัติงานใหกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
เพื่อทราบและดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

3

2

2

2

100

รอยละของ
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
การนํ
าแผน
ตามแผนบริหารความ
สิ้นปงบประมาณ
บริหาร
เสี่ยง
ความเสีย่ ง
โอกาสเกิด ผลกระทบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ในปฏิบตั ิ

ประเภท
ความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงดาน
การเงิน
งบประมาณในการ
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันและการ
ดําเนินงานของ
เครือขายการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควันมีอยูอยางจํากัด
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หลักรับผิดชอบ
เครือขายที่ไดรับเงิน
อุดหนุนปฏิบัติและใช
งบประมาณไมตรงตาม
วัตถุประสงค

หลักประสิทธิผล
งบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานในการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควันและการดําเนินงาน
ของเครือขายการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควันมีอยูอยางจํากัด

ปจจัยเสี่ยง

1. ติดตามผลการดําเนินงานและ
รวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3. จัดใหมีคณะกรรมการบริหาร
จัดการพิจารณาแผนงาน/
โครงการ ติดตามความกาวหนา
และติดตามการใชจายเงิน
4. กําหนดแผนงานพื้นที่
เปาหมายการดําเนินงานในป
ตอๆไปโดยการจัดลําดับตาม
ความสําคัญ
5. เตรียมการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง
1. กําหนดแผนงานโดยให สบอ.แตงตั้งคณะ
กรรมการฯ เพื่อคัดเลือกชุมชนเครือขายที่
เหมาะสมเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณใหแกเครือขาย
2. จัดทําคูมือ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานใหแตละสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ โดยในคูมือดังกลาวไดกําหนด
แนวทางใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือขาย โดยมี
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ เปน
ประธาน ผูอํานวยการสวนทุกสวน ในสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษเปนกรรมการ
ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟปา
เปนเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1) พิจารณาคัดเลือกเครือขายแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควันเขารวมโครงการ
2) พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่
เครือขายแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
เสนอ และพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน
3) ติดตามความกาวหนา เรงรัดการ
ทํางานของสถานีควบคุมไฟปา หมอกควัน
4) ใหคําปรึกษาแกไขปญหาเรงรัดและ
ตรวจสอบการรายงาน
5) แตงตั้งคณะทํางานอื่น ๆ เพิ่มเติมได

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

3

5

3

3

100

รอยละของ
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
การนํ
าแผน
ตามแผนบริหารความ
สิ้นปงบประมาณ
บริหาร
เสี่ยง
ความเสีย่ ง
โอกาสเกิด ผลกระทบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ในปฏิบตั ิ

ประเภท
ความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ 5 การ
ประสานและสงเสริม
ความรวมมือในการ
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันระดับ
ทองถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบาน
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หลักประสิทธิผล
กฎระเบียบของ
ตางประเทศแตกตางจาก
ประเทศไทย สงผลตอการ
เจรจาความรวมมือตางๆ

ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

ตามความเหมาะสมและการดําเนินกิจกรรม
ของเครือขายแกไขปญหาไฟปาและและ
หมอกควัน
3. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช ไดออกคําสั่งใหขาราชการในสังกัดสํานัก
ปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา
แผนงาน เรงรัด ใหคําแนะนํา และออกไป
ประสานการปฏิบัติตาม ติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
4. สํารวจความพึงพอใจในการดําเนิน
กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน
5. สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหเพื่อขอรับ
งบประมาณดําเนินการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันในปงบประมาณตอไป
ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ไดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ตางประเทศในประเด็นที่
ตางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อ
เกี่ยวของ เพื่อประยุกตใชในการ ประยุกตใชในการประสานความรวมมือ เพื่อ
ประสานความรวมมือ เพื่อการ
การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันรวมกัน
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ตอไป
รวมกันตอไป

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

3

2

2

2

100

รอยละของ
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
การนํ
าแผน
ตามแผนบริหารความ
สิ้นปงบประมาณ
บริหาร
เสี่ยง
ความเสีย่ ง
โอกาสเกิด ผลกระทบ โอกาสเกิด ผลกระทบ ในปฏิบตั ิ

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. สรุปและรวบรวม
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเพิ่มเติมใน
ปตอไป

1. ความเสี่ยงดาน กล
ยุทธ
ขั้นตอนที่ 1
การอํานวยการ
- กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน “โครงการ
เสริมสรางความรวมมือ
ในการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันขามแดน
บริเวณพื้นที่ปา
อนุรักษ”

2. จัดประชุมสัมมนา
เจาหนาที่และผูมีสวน
- กําหนดแนวทางการ เกี่ยวของเพื่อสรุปผล
ปฏิบัติงานในการแกไข การปฏิบัติงาน แลก
ปญหาไฟปาและ
เปลี่ยนขอคิดเห็น และ
รวมกันกําหนด
เสริมสรางความ
รวมมือเพื่อการแกไข แผนงานและแนว

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

2. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดนําผลจากการ
ประชุม สัมมนา
ผูเกี่ยวของที่ผานมา เพื่อ
ปรับแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

1. สํานักปองกัน
1 ต.ค.58 - งบปกติ
ปราบปราม และควบคุม 30 ก.ย.59 ของ
ไฟปา รวบรวมขอมูล
หนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมความพรอมใน
การจัดทําคําขอ
งบประมาณในปตอไป

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

1. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดจัดทําแบบคําขอ
งบประมาณ เบื้องตน
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ
สํานักปองกัน ปราบปราม
และควบคุมไฟปา
ดวนที่สุด ที่ ทส
904.402/3520
ลงวันที่ 27 พ.ย. 58
2. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปาไดจัดประชุมหัวหนา
หนวยงานดานไฟปา เพื่อ
สรุปบทเรียนและเตรียม
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน ภายใตหัวขอ

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา หลักฐาน
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค เอกสาร
แลว
ขอเสนอ อางอิง
แนะ
การ
แกไข
100% 1 ต.ค.58 - งบปกติ
หนังสือ
30 ก.ย.59 ของ
สั่งการ
หนวยงาน
และคูมือที่
เกี่ยวของ

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคกรและการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ
ตัวชี้วัด (คาเปาหมาย)
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 1,370 ชุมชน
เชิงคุณภาพ : ผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันไมนอยกวารอยละ 80
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- สํานัก
ปองกัน
ปราบปราม
และควบคุม
ไฟปา
- สํานัก
บริหารพื้นที่
ที่ไดรับ
แผนปฏิบัติ
งาน

ผูรับผิดชอบ

.
..
.
.

ปจจัยเสี่ยง

ปญหาไฟปาและ
หมอกควันขามแดน
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3. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ไดรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

4. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ไดรับแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายเงิน
เปนไปตามแนวทางที่
กําหนด

4. จัดทําแผน
ปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายเงินให
เปนไปตามแนวทางที่
กําหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

3. กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติงาน
เบื้องตนสําหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กอนไดรับแผนงาน

ทางการปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

“องคความรูที่จําเปน
สําหรับเจาหนาที่ควบคุม
ไฟปา ในศตวรรษที่ 21”
ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
9-10 สิงหาคม 2559
3. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดแจงแผนการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหแกสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ
ตามหนังสือ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส
0905.703/20014
ลงวันที่ 28 ก.ย. 58
4. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดกําหนดและแจง
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายเงินใหแก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ตามหนังสือ กรมอุทยาน

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

2. ความเสี่ยงดาน
การดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 การ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
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ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

1. กรม อส. โดยสํานัก 1 ต.ค.58 - งบปกติ
ปองกัน ปราบปราม
และ 30 ก.ย.59 ของ
ควบคุมไฟปา ไดมีหนังสือ
หนวยงาน
ดวนที่สุด ที่ ทส
0904.402/22686
ลงวันที่ 22 ต.ค. 58 แจง

5. กรม อส. โดยสํานัก
ปองกัน ปราบปราม
และ
ควบคุมไฟปา ไดมีหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ทส
0904.402/22686
ลงวันที่ 22 ต.ค. 58 แจง
แนวทางการดําเนินงาน
และแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหกับสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ เพื่อ
ทราบและดําเนินการ

5. แจงหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ
ตามแผนงานและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่
กําหนด

1.จัดใหมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

1.สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดแจงแนวทางการ
การดําเนินงานและการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหแกสํานักบริหารพื้นที่

5. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดแจงแนวทางการ
การดําเนินงานและแนว
ทางการปฏิบัติงานใหแก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่
ทส 0904.402/
22686 ลงวันที่ 22
ต.ค. 58

แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส
0905.703/20014
ลงวันที่ 28 ก.ย. 58

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

-

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

100% 1 ต.ค.58 - งบปกติ
30 ก.ย.59 ของ
หนวยงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

หนังสือ
สั่งการ
และคูมือที่
เกี่ยวของ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

- สํานัก
ปองกัน
ปราบปราม
และควบคุม
ไฟปา
- สํานัก

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

เครือขายการแกไข
ปญหาไฟปาและ
หมอกควัน
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2. ไดกําหนดแผนการ
ตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานใหครอบคลุม
ทุกมิติ/พื้นที่

3. กรม อส. โดยสํานัก
ปองกัน ปราบปราม
และ
ควบคุมไฟปา ไดมีหนังสือ
ที่ ทส 0904.402/
9898 ลงวันที่ 27 พ.ย.
58 แจงใหสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจตอ
การแกไขปญหาไฟปา

3.วิเคราะหผลสําเร็จ
ของโครงการ

แนวทางการดําเนินงาน
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ใหกับสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ เพื่อ
ทราบและดําเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

2.กําหนดแผนการ
ตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให
ครอบคลุมทุกมิติ/
พื้นที่

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

2. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดกําหนดแผนการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหแกสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ทส
0904.402/ 22686
ลงวันที่ 22 ต.ค. 58
3. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดแจงใหสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจตอการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควันประจําป แลวนํามา
วิเคราะหสรุปผลสําเร็จ

อนุรักษ ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ทส
0904.402/ 22686
ลงวันที่ 22 ต.ค. 58

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

บริหารพื้นที่
ที่ไดรับ
แผนปฏิบัติ
งาน

ผูรับผิดชอบ
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ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

5. ประสานหนวยงาน 5. ไดมีการประสาน
ที่เกี่ยวของในการ
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
ดําเนินงาน
การดําเนินงาน เปน
ประจําทุกเดือน

และหมอกควันประจําป
แลวนํามาวิเคราะหสรุป
ผลสําเร็จของโครงการ
เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายตัวชี้วัดที่
กําหนด
4.สรางระบบการ
4. ไดมีการสรางระบบ
ประเมินผลการ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหตัวชี้วัดที่ ปฏิบัติงานใหตัวชี้วัดที่
ชัดเจน เปนรูปธรรม ชัดเจน เปนรูปธรรม

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

ของโครงการ เพื่อให
เปนไปตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่กําหนด
ตามหนังสือ ที่ ทส
0904.402/9898
ลงวันที่ 27 พ.ย. 58
4. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดกําหนดการ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือชุมชน
สวนรวมในการแกไข
ปญหาไฟปาจํานวน
1,370 หมูบาน
และความพึงพอใจของผูมี
สวนรวมในการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน
ไมนอยกวารอยละ 80
5. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดมีการประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานและ
ความกาวหนาของการ
ปฏิบัติงาน เปนประจําทุก

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

1. ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
รวบรวมขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของ

3. ความเสี่ยงดาน
การเงิน
งบประมาณในการ
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันและการ
ดําเนินงานของ
เครือขายการแกไข
ปญหาไฟปาและ
หมอกควันมีอยูอยาง
จํากัด

2. วิเคราะหและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

เดือน
1. กําหนดแผนงานโดย 1 ต.ค.58 - งบปกติ
1. สํานักปองกัน
ให สบอ.แตงตั้งคณะ
30 ก.ย.59 ของ
ปราบปราม และควบคุม
กรรมการฯ เพื่อคัดเลือก
หนวยงาน ไฟปา ไดกําหนดแผนการ
ชุมชนเครือขายที่
ตรวจติดตามผลการ ตาม
เหมาะสมเพื่อขอรับการ
หนังสือ ดวนที่สุดที่ ทส
สนับสนุนงบประมาณ
0904.402/ 22686
ใหแกเครือขาย
ลงวันที่ 22 ต.ค. 58
2. สํานักปองกัน
2. จัดทําคูมือ เพื่อเปน
ปราบปราม และควบคุม
แนวทางในการ
ไฟปา ไดจัดทําคูมือเพื่อ
ดําเนินงานใหแตละ
เปนแนวทางในการ
สํานักบริหารพื้นที่
ดําเนินงานและการ
อนุรักษ โดยในคูมือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกลาวไดกําหนด
ตรวจติดตามผลการ
แนวทางใหสํานักบริหาร
ดําเนินงานตาม รอบ 6
พื้นที่อนุรักษจัดตั้ง
เดือน และรอบ 12 เดือน
คณะกรรมการบริหาร
ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่
จัดการเครือขาย โดยมี
ทส 0904.402/
ผูอํานวยการสํานัก
22686 ลงวันที่ 22
บริหารพื้นที่อนุรักษ
ต.ค. 58
เปนประธาน
ผูอํานวยการสวนทุก
สวน ในสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษเปน

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
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-

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

100% 1 ต.ค.58 - งบปกติ
30 ก.ย.59 ของ
หนวยงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

หนังสือ
สั่งการ
และคูมือที่
เกี่ยวของ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

- สํานัก
ปองกัน
ปราบปราม
และควบคุม
ไฟปา
- สํานัก
บริหารพื้นที่
ที่ไดรับ
แผนปฏิบัติ
งาน

ผูรับผิดชอบ
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ปจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

2) พิจารณาแผนงาน/
โครงการ ที่เครือขาย
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันเสนอ และ
พิจารณาอนุมัติเงิน
อุดหนุน
3) ติดตาม
ความกาวหนา เรงรัด
การทํางานของสถานี
ควบคุมไฟปา หมอก
ควัน
4) ใหคําปรึกษา
แกไขปญหาเรงรัดและ
ตรวจสอบการรายงาน

กรรมการ ผูอํานวยการ
สวนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปา
เปนเลขานุการ โดยมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) พิจารณา
คัดเลือกเครือขายแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก
ควันเขารวมโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ
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ปจจัยเสี่ยง

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

4. กําหนดแผนงาน
4. สํารวจความพึงพอใจ
พื้นที่เปาหมายการ
ในการดําเนินกิจกรรม
ดําเนินงานในปตอๆไป เสริมสรางความรวมมือ

5) แตงตั้ง
คณะทํางานอื่น ๆ
เพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสมและการ
ดําเนินกิจกรรมของ
เครือขายแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน
3. จัดใหมี
3. กรมอุทยานแหงชาติ
คณะกรรมการบริหาร สัตวปา และพันธุพืช ได
จัดการพิจารณา
ออกคําสั่งใหขาราชการ
แผนงาน/โครงการ
ในสังกัดสํานักปองกัน
ติดตามความกาวหนา ปราบปราม และควบคุม
และติดตามการใช
ไฟปา แผนงาน เรงรัด
จายเงิน
ใหคําแนะนํา และ
ออกไปประสานการ
ปฏิบัติตาม ติดตาม
ความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

3. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดออกคําสั่งให
ขาราชการในสังกัดสํานัก
ปองกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟปา เรงรัด ให
คําแนะนํา และออกไป
ประสานการปฏิบัติติดตาม
ความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานคําสั่งกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ที่
2790/2558 ณ วันที่ 9
พ.ย. 58
4. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดประเมินผลความ

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

4. ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ 5 การ
ประสานและสงเสริม
ความรวมมือในการ
แกไขปญหาไฟปาและ
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5. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา รวบรวมขอมูล
และวิเคราะหเพื่อขอรับ
งบประมาณดําเนินการ
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันใน
ปงบประมาณตอไป

5. เตรียมการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ดําเนินการแกไข
ปญหาไฟปาและ
หมอกควัน

ไดศึกษาเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
ตางประเทศในประเด็น
ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประยุกตใชในการ
ประสานความรวมมือ
เพื่อการแกไขปญหา

ในการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควัน

โดยการจัดลําดับตาม
ความสําคัญ

ศึกษาเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
ตางประเทศใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ
เพื่อประยุกตใชในการ
ประสานความรวมมือ
เพื่อการแกไขปญหา

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
งบ
ประมาณ

ถึงพอใจในการดําเนิน
กิจกรรมเสริมสรางความ
รวมมือในการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน สง
ใหสวนติดตาม สํานัก
แผนงานและสารสนเทศ
5. สํานักปองกัน
ปราบปราม และควบคุม
ไฟปา ไดจัดทําแบบคําขอ
งบประมาณ เบื้องตน
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ
สํานักปองกัน ปราบปราม
และควบคุม ไฟปา
ดวนที่สุด ที่ ทส
904.402/3520
ลงวันที่ 27 พ.ย. 58

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

-

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

1 ต.ค.58 - งบปกติ
สํานักปองกัน ปราบปราม 100% 1 ต.ค.58 - งบปกติ
30 ก.ย.59 ของ
และควบคุม ไฟปา ได
30 ก.ย.59 ของ
หนวยงาน ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
หนวยงาน
ของตางประเทศใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประยุกตใชในการประสาน
ความรวมมือ เพื่อการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

หนังสือ
สั่งการ
และคูมือที่
เกี่ยวของ

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

- สํานัก
ปองกัน
ปราบปราม
และควบคุม
ไฟปา
- สํานัก
บริหารพื้นที่

ผูรับผิดชอบ

ปจจัยเสี่ยง

ไฟปาและหมอกควัน
รวมกันตอไป

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ไฟปาและหมอกควัน
รวมกัน

ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามแผน

งบ
ประมาณ

แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน

ความคืบหนา
ในการ
ดําเนินงาน

รอยละ
ความ
คืบหนา
ของ
กิจกรรม

หลักฐาน
เอกสาร
อางอิง

ที่ไดรับ
แผนปฏิบัติ
งาน

ผูรับผิดชอบ

ลงชื่อ...............................................................ผูรายงา
(.................................................................)
ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน
(นางสุนันทา ตันศิริ)
ผูอํานวยการสวนติดตามประเมินผล

ระยะเวลา งบประมาณ ปญหา
ดําเนินการ ที่เบิกจาย อุปสรรค
แลว
ขอเสนอ
แนะ
การ
แกไข

การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง

ความเห็นผูบริหาร การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงไดตามแผน
ตรวจแลวถูกตอง
ความเห็นผูบริหาร
ตรวจแลวถูกตอง
ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
(......................................................................)
(......................................................................)
ผูอํานวยการสํานัองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟ
ผูอํานวยการสวนควบคุมไฟปา
ลงชื่อ .............................................................
ลงชื่อ .............................................................
(
)
(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

หมอกควันระดับ
ทองถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบาน
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กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตามประเมินผล
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง และใหความเห็นชอบ
หลักเกณฑการคัดเลือกแผนงาน/
โครงการที่จะนํามาจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกรม อส. ป ๒๕60
๒.แจงทุกสํานัก/กอง/กลุม
จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่นํามาจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงสงสํานักแผนงานและ
สารสนเทศ
๓. สงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมใหคณะทํางานระบุปจจัยเสี่ยง
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
๔ ดาน คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดาน
การดําเนินงาน และความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
๔. ประชุมคณะทํางานระบุปจจัยเสี่ยง
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ทั้ง ๔ ดาน กลยุทธ การดําเนินงาน
การเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ

ต.ค.๕9

8 ธ.ค.๕9

7 ธ.ค.๕9

11 ม.ค.60

5 ม.ค.60

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ย.๕9
ธ.ค.๕9
ม.ค.60 ก.พ.60
มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ต.ค.60

กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตามประเมินผล
๕. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางแผนบริหารความเสี่ยง
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
๖. เสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช อนุมัติแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕60
๗. แจงเวียนทุกสํานัก/กอง/กลุม และ
ลงเว็บไซดของกรม เพื่อเผยแพร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และแจง
สํานักที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
๘. แจงสํานักที่เกี่ยวของรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน
๙. รายงานผลความกาวหนาในการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน ให ออส. ทราบ
๑๐. แจงสํานักที่เกี่ยวของ รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน

ต.ค.๕9

พ.ย.๕9

ธ.ค.๕9

ม.ค.60

2๖ ม.ค.60

7 ก.พ.60

7 ก.พ.60

ก.พ.60

๑๐ เม.ย.60

๓ เม.ย.60

ระยะเวลาในการดําเนินการ
มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60
มิ.ย.60

๓ ก.ค.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ต.ค.60

กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตามประเมินผล
๑๑. รายงานผลความกาวหนาในการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ ๙ เดือน ใหอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ
๑๒. แจงสํานักที่เกี่ยวของ รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน
๑๓. รายงานผลความกาวหนาในการ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ ๑๒ เดือน ใหอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบ
๑๔. คณะทํางานติดตามประเมินผล
และทบทวนการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อติดตาม
แกไขขอบกพรอง พรอมทั้งรายงานผล
ความกาวหนาในการดําเนินการ
ตามแผนฯ ปญหา อุปสรรคและการ
ทบทวนกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาขอมูลการประเมินของ
คณะทํางานฯ
๑๕. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง พรอมแสดงผลสําเร็จ

ต.ค.๕9

พ.ย.๕9

30 พ.ย.๕9

ธ.ค.๕9

ม.ค.60

ก.พ.60

ระยะเวลาในการดําเนินการ
มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60
มิ.ย.60

ก.ค.60

๗ ก.ค.60

ส.ค.60

๑๕ ก.ย.60

ก.ย.60

๙ ต.ค.60

6 ต.ค. 60

๓ ต.ค.60

ต.ค.60

กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตามประเมินผล
เปรียบเทียบกอนและหลังดําเนินการ
ตามแผนฯ
๑๖. สรุปบทเรียน และเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงในปตอไป ให
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ทราบ ภายในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕60

ต.ค.๕9

พ.ย.๕9

30 พ.ย.๕9

ธ.ค.๕9

ม.ค.60

ก.พ.60

ระยะเวลาในการดําเนินการ
มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60
มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

๑๓ ต.ค.60

ต.ค.60

