แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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บทนํา
การบริหารจัดการองคกรในยุคปจจุบันเพื่อใหดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
ไดนั้น นอกจากจะตองมีการวางแผน มีระบบงานที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแลว ยังมี
อีกระบบงานหนึ่งที่สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หรือ สํานักงาน จําเปนตองมี
นั่นคือ ระบบบริหารความเสี่ยง เพราะองคกรอาจจะประสบกับความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกตางกันไป ซึ่งอาจเปน
เหตุการณที่เกิดจากภายในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร โครงสราง บุคลากร ระเบียบ ขอบังคับ หรือเหตุการณ
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ซึ่งมิอาจทราบไดวาจะ
เกิดขึ้นเมื่อใดและเปนอยางไร ความเสี่ยงจึงเปนภาวะคุกคาม เปนปญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะ
มีผลทําใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรืออาจจะกอใหเกิดผลเสียหายแกองคกรทั้งในดานกลยุทธ
การปฏิบั ติงาน การดําเนินงาน ประเด็นสํ าคัญ ในเรื่อ งที่เ กี่ยวกับความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนของผลลัพ ธ
ซึ่งอาจเป นผลลัพธเ ชิงบวกหรือเชิงลบ แตหากเราสามารถที่ จะบริ หารและจัดการความเสี่ยงไดอยางถูกตอ ง
เหมาะสมแล ว ความเสี่ ย งจะก อ ให เ กิ ดโอกาสในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานและการให บ ริ ก าร
การพิจารณาความรุนแรงของความเสี่ยงมี องคประกอบอยางนอย 2 สวน คือ โอกาสที่นาจะเกิดขึ้นของสิ่ง ที่
ไมพึงประสงคกับผลกระทบทีต่ ามมา ประโยชนที่พึงไดรับจากการที่องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
จะเปนการสนับสนุนกลยุทธและแผนงาน ชวยในการบรรลุวัตถุประสงค เขาใจถึงภัยคุกคามของโครงการ ทําให
แนใจวาความเสี่ยงอยูในภาวะควบคุมได สนับสนุนใหมีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง การปฏิบัติงานในองคกรจะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดการสื่อสารกันภายในองคมากขึ้น ความสัมพันธก็ดีขึ้นตามมา ดังนั้น สํานักงาน จึงได
แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อทําหนาที่ระบุปจจัยเสี่ยงของแต
ละแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ระบุปจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
รวมถึง ติดตามและรายงานผลการจั ดการความเสี่ ยงตามแผนการบริ หารความเสี่ยง สําหรั บป งบประมาณที่
ดําเนินการ
ความเสี่ยง คือ เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความเสี่ยงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มนุษยไมอาจหลีกเลี่ยงได เมื่อเราตองเผชิญกับความ
เสี่ยงเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค แตการจะเผชิญกับความเสี่ยงหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเราตองเขาใจความ
เสี่ยงเสียกอน เพื่อที่จะไดหาวิธีการที่จะจัดการหรือบริหารความเสี่ยงไดอยางเปนระบบและเหมาะสม
สํานักงาน ตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ จึงไดจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นเพื่อบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการในการปฏิบัติงานตางๆ โดยลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อลดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูใน
ระดับที่สามารถยอมรับได
นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระบบบริหารความเสี่ยงเปนระบบงานสําคัญระบบหนึง่
ในตัวชี้วัดมิติที่ 4 “ระดับ ความสําเร็ จดานการกํ ากับดูแลกิจการ” ซึ่งจะตองดําเนินการจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร สํานักงาน ทุกไตรมาส
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สวนที่ 1
สถานภาพทั่วไป
1. ขอมูลทั่วไป
สํานักงานพัฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชีวภาพ (องคก ารมหาชน) : สพภ. หรื อ Biodiversity-Based
Economy Development Office (Public Organization) : BEDO เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2550 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดวย
เจตนารมณใหเกิดการบริหารจัดการการนําทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
ควบคูไปกับการอนุรักษอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางงาน สรางรายได สรางโอกาส ใหแกประชาชน
โดยการสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น อยางมีระบบและยั่งยืน
รวมทั้ งการพัฒ นางานวิจัยและการรวบรวมองคความรูเ กี่ยวกั บความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปญ ญา
ทองถิ่น
1.1 วัตถุประสงค
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 มาตรา
7 ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(2) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชน
และทองถิ่น
(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมทั้งความตองการดานการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตอ
คณะรัฐมนตรี
(4) เก็บรวบรวมและจัดทําบัญชีรายการพืช สัตวและจุลินทรียที่มีแหลงกําเนิดหรือพบไดใน
ประเทศ รวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเปนฐานขอมูล และดูแลการใชประโยชน
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
(5) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
(6) สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(7) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรองคความรู และการใหบริการ การเขาถึงและใช
ประโยชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น
(8) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเพื่อใหมีการจดทะเบียนคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่นตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปองกันและแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิประโยชนของประเทศในเรื่องดังกลาว
(9) เปนศูนยกลางติดตามและประสานการดําเนินการของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพใหมีความเชื่อมโยงกันและสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(10) ปฏิบั ติง านหรื อ ดําเนินการอื่ นใดตามที่คณะรั ฐมนตรีห รื อ คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดใหทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย
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1.2 วิสัยทัศน
“สพภ. เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน”
1.3 พันธกิจ
“สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นและธุรกิจชีวภาพดวยการใชสหวิทยาการที่เกี่ยวของ”
1.4 อํานาจและหนาที่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 มาตรา
8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหสํานักงานมีอํานาจ และหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ
(2) ก อ ตั้งสิ ท ธิ หรื อ ทํ านิติก รรมทุ ก ประเภทผู กพั นสิ นทรั พ ย ตลอดจนทํ านิติกรรมอื่ นใดเพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(3) จัดหาหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(4) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(5) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน หรือค้ําประกัน เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
สํานักงาน
(6) ทําความตกลงและรวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคการหรือหนวยงานใน
ประเทศและตางประเทศ และภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน
(7) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(8) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (4) และการกูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน หรือการค้ําประกันตาม (5) ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
1.5 ยุทธศาสตรและเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมายยุทธศาสตร: ชุมชนมีความรูในการพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนควบคูไปกับ
การอนุรักษ มีรายได โดยศูนยความเปนเลิศแตละแหงตองมีเปาหมายและกระบวนการที่ชัดเจน
ยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
เปาหมายยุทธศาสตร: สรางเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอยางยั่งยืนควบคูไป
กับการอนุรักษ โดยการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ศึกษาพัฒนาตอยอด ใชกลวิธีการตลาดใหสินคาและบริการขาย
ไดและมีรายได
ยุทธศาสตรที่ 3: การจัดการองคความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล
เป า หมายยุ ท ธศาสตร : มี อ งค ค วามรู ที่ สํ า นั ก งานต อ งการใช ป ระกอบการดํ า เนิ น งาน กระจาย
องคความรู ทั้ ง ภายในและภายนอก โดยเป าหมายหลั ก จั ดทํ าบั ญ ชีร ายการทรั พ ยากรชีวภาพที่ มี คุณคาทาง
เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรที่ 4: การสรางการมีสวนรวม
เปา หมายยุ ทธศาสตร: สื่ อสารสรางความรู ความเขาใจกลุ มเป าหมายเกี่ ยวกั บ Biodiversity, Bio
Economy, BEDO เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ดวยการใชนวัตกรรมที่เหมาะสมผานสื่อตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย
เปาหมายยุทธศาสตร: บริหารทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยการใชนวัตกรรมและศักยภาพสูงสุดของบุคลากร
1.6 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อใหก ารบริ หารความเสี่ยงดําเนินการไดอ ยางมี ประสิ ทธิภาพ และประสิท ธิผ ล เหมาะสมกั บการ
ดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) จึงกําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
1. จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อยางเปนระบบและตอเนื่อง ภายใตกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
2. สงเสริมและใหพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรองคกร และใหทุก
กลุมกิจการของสํานักงาน มีการบริห ารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสมือนเปนการปฏิบัติงานปกติ โดยให
สอดคลองและเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานประจําป
3. สงเสริม และพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ มีสวนรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกร
4. มีระบบการติดตาม รายงาน ทบทวนเหตุการณความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
5. บุคลากรของสํานักงานทุกระดับเปนเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยงของหนวยงานตนเอง (Risk Self-assessment) และเปนผูบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม และยอมรับได
1.7 วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับไดตระหนักและเขาใจถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
2. เพื่อคนหาวิธีการและแนวทางจัดการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในการดําเนินงานซึ่งจะเปนมูลเหตุที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค
4. เพื่อใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
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สวนที่ 2
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สพภ. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยมีใหการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ไดรับงบประมาณภายใตประเด็นยุทธศาสตรตามที่นะบุในแผนปฏิบัติงานประจํา
ปงบประมาณ 2559 โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และประเมินระบบการควบคุมภายในของ สพภ. โดยได
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO และเปนไปตามกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และพิจารณากําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพือ่ ลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับที่ยงั ไมสามารถยอมรับได (ระดับสูง และระดับสูงมาก) ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได และจัดทําเปนแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
2.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของ สํานักงาน มีระดับขั้นตอนมีแนวทางการดําเนินงานเปนขั้นตอน ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน มีผูอํานวยการ สํานักงาน
เปนประธานคณะทํางาน รองผูอํานวยการและผูอํานวยการกลุมกิจการเปนคณะทํางาน ผูตรวจสอบภายในเปน
คณะทํางานและเลขานุการ และเจาหนาที่กลุมกิจการอํานวยการ เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
2. กําหนดความเสี่ยง ทั้ง 4 ดาน คือ
2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S)
2.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินการ (Operation Risk: O)
2.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F)
2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 การประชุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน ไดประชุมรวมกัน
เพื่อกําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง การใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายตอองคกร (Likelihood)
3.2 วิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
3.3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3.4 นําเสนอผูบริหาร
3.5 สื่อสารภายในองคกรเพื่อนําไปปฏิบัติ
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2.2 การวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยง
ผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานไดรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับโครงการ/
กิจกรรมของสํานักงาน โดยมีการคํานึงถึงสาเหตุทั้งจากปจจัยภายใน (สภาพแวดลอมภายในสํานักงานซึ่งเปนสิง่ ที่
องคกรสามารถควบคุมการเกิดได เชน กฎระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร, วัฒนธรรมองคกร, นโยบายการ
บริหารและการจัดการ, ความรู/ความสามารถของบุคลากร, กระบวนการทํางาน, ขอมูล/ระบบสารสนเทศ หรือ
เครื่องมือ/อุปกรณ เปนตน) และปจจัยภายนอก (สิ่งที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน เปนสิ่งที่ไมสามารถ
ควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง, กฎหมาย, คูแขง, เทคโนโลยี หรือภัยธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เปนตน) ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย และผลการปฏิบัติงานขององคกร
ทั้งสิ้น โดยในการระบุความเสี่ยงใชเทคนิคการระดมสมองของผูบริหารและบุคลากร รวมกับเทคนิคการวิเคราะห
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
แลวจึงระบุปจจัยเสีย่ งทีม่ ีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ที่อาจทําใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
และเสียโอกาส โดยที่ปจจัยเสี่ยงนั้นจะตองเปนตนเหตุที่แท จริงเพื่อที่ จะสามารถนําไปใชประโยชนในการหา
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได
2.3 เกณฑการประเมินความเสี่ยง
เพื่อใหความเสี่ ยงของ สํานักงาน ไดรับการพิ จารณาแกไข ป องกัน หรือควบคุมใหความเสี่ ยงอยูใน
ระดับที่เกิดความเสียหายนอยที่สดุ จะตองนําปจจัยเสี่ยงที่ไดมาเรียงลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากโอกาสที่
จะเกิดความเสียหาย (Likelihoods) ปจจัยเสี่ยงนั้นระดับมากนอยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบ
(Impact) ตอ สํานักงาน มากนอยเพียงใด
การประเมินความเสี่ยงสามารถทําไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยพิจารณาเหตุการณที่
จะเกิ ดขึ้นจากทั้ งภายนอกและภายในองคกรปจ จั ยที่ ควรใชในการพิ จารณาการจั ดการความเสี่ยง เชน การ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน โครงสรางองคกร
วิธีการติดตอสื่อสาร ทัศนคติและแนวทางของผูบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง ฯลฯ โดยเห็นควรกําหนดใหมีการวัด
และจัดลําดับความเสี่ยงไว 5 ระดับ ตามหลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (I) และโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย (L) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เกณฑประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับองคกร
เปอรเซ็นตโอกาสที่จะ
โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
ความถี่โดยเฉลี่ย
คะแนน
เกิดขึ้น
นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุดหรือเกิด
ประจํา
1 ครั้งตอเดือน หรือมากกวา
มากกวา 80%
5
(Extremely Likely)
นาจะเกิดขึ้นไดหรือบอยครัง้
1 ป ไมเกิน 3 ครั้ง
70% - 79%
4
(Likely)
เปนไปไดหรือเกิดขึ้นบาง
1 ป ตอครั้ง
60% - 69%
3
(Possible)
ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรือเกิดขึ้นไดนอย
1 – 2 ป ตอครั้ง
50% - 59%
2
(Unlikely)
ยากที่จะเกิดขึ้น
3 ป ตอครั้ง
นอยกวา 50%
1
(Rare)
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ตารางที่ 2 เกณฑประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับองคกร
การจัดระดับของ
ผลกระทบความเสียหาย
ความรุนแรง
ดานการเงิน
ดานภาพลักษณ
ดานเวลา
ดานกฎระเบียบ
(มูลคาความเสียหาย)
(ชื่อเสียงองคกร)
ขอบังคับ กฎหมาย
สูงมาก
> 5,000,000 บาท
ตกเปนขาวภายในประเทศ
เกิดความลาชาของโครงการ มีการฟองรองดําเนินคดี
และตางประเทศเปนวงกวาง มากกวา 1 ป
เรียกคาเสียหาย
สูง
1,000,000 - 5,000,000 บาท ตกเปนขาวภายในประเทศ
เกิดความลาชาของโครงการ ถูกตรวจสอบกรณี
เปนวงกวาง
มากกวา 6 เดือนถึง 1 ป
พิเศษ ไมใชการตรวจ
สอบงบการเงินกรณี
ปกติ และ/หรือตอง
ชี้แจงเรือ่ งสําคัญ
ถูกตัดงบประมาณ
ปานกลาง
100,000 - 1,000,000 บาท ตกเปนขาวในประเทศ2-3 วัน เกิดความลาชาของโครงการ ถูกลงบันทึกการ
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน ไมปฏิบัติตามระเบียบ
นอย
10,000 - 100,000 บาท ตกเปนขาวหนังสือพิมพ
เกิดความลาชาของโครงการ ถูกวากลาวตักเตือน
ในประเทศ 1 วัน
มากกวา 1 เดือนถึง 3 เดือน
นอยมาก
< 10,000 บาท
ไมมีการตกเปนขาว
เกิดความลาชาของโครงการ มีการแนะนํา
ไมเกิน 1 เดือน
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คะแนน
ดานการดําเนินงานตาม
แผน
ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผนไดนอยกวา 75%
ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผนได 80%

ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผนได 85%
ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผนได 90%
ดําเนินงานสําเร็จตาม
แผนได 95%

5
4

3
2
1

2.4 การจัดการความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลว ผูบริหาร
ตองประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติได และผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณา
ทางเลือกในการดําเนินการจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดและตนทุนที่จะเกิดขึ้นในการจัดการความเสี่ยง
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับ ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายวิธีรวมกันเพื่อ ลดระดับโอกาสที่อ าจเกิ ดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณใหอ ยูในชวงที่องคกรสามารถ
ยอมรับได หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ ดังนี้
1. การหลีกเลี่ยง หมายถึง การดําเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง
หรือยกเลิกกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งอาจตองทําการพิจารณาวัตถุประสงควาจะสามารถบรรลุไดหรือไม
2. การรวมจัดการ หมายถึง การรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหบุคคลอื่นหรือองคกรอื่นเขามา
มีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงนั้น
3. การลด หมายถึง การดําเนินการเพิ่มเติมหรือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4. การยอมรับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยูในปจจุบนั อยูในระดับที่ตองการและยอมรับไดแลว
โดยไมตองมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก
2.5 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
จากการที่ไดพิ จารณาโอกาส/ความถี่ที่จ ะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และระดับผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ไดนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)
และผลกระทบของความเสี่ยง (I) ตอองคกรวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ (L) x ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (I) ซึ่งจัดแบงเปน 5 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความ
เสี่ยง (Risk Profile) โดยใชเกณฑในการแบง ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่ํามาก หมายถึง ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมี
การจัดการเพิ่มเติม คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 3 คะแนน
2. ระดับความเสี่ยงต่ํา หมายถึงระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยงแตตองมีการ
จัดการเพิ่มเติม คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 6 คะแนน
3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกัน
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่รับไมได คะแนนระดับความเสี่ยง 7 – 9 คะแนน
4. ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อให
อยูในระดับที่รับได คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16 คะแนน
5. ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดทันที คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน
2.6 การประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนความเสี่ยง
คณะทํ างานบริ ห ารความเสี่ ยงและประเมิ นระบบการควบคุม ภายใน ไดป ระชุม ร วมกั นเพื่ อ
พิจารณาระบุความเสี่ยงและกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงแลว ไดระบุเหตุการณและการประเมินความ
เสี่ยง และนําปจจัยเสี่ยงในระดับที่สูง และสูงมาก เพื่อบริหารจัดการดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเขมแข็งชุมชน

ประเภทความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
Strategy Risk: S1
Risk Appetite:
10 รายการ
Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: 0
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร ไมสามารถลด
ระดับลงได

ไมสามารถพัฒนา
และยกระดับผลิต
ภัณฑไดตามเปา
หมาย

เกณฑการประเมิน
คัดเลือกชุมชนยังไม
ครอบคลุม

4

5

20

2. สงเสริมธุรกิจ จํานวนผลิต
ระดับสูงเชิง
ภัณฑที่จับคู
พาณิชย
ดําเนินธุรกิจ/
ขยายผลธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
Strategy Risk: S2
Risk Appetite:
10 ผลิตภัณฑ
Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: ± 1

ภาคธุรกิจไมสนใจ
รวมลงทุน

ผูประกอบการยังไม
เห็นโอกาสทาง
การตลาดใน
ผลิตภัณฑ

4

5

20

1. ปรับปรุงเกณฑการคัดเลือก
ชุมชุนใหสมบูรณ
2. ฝกอบรมและถายทอดองค
ความรูใหแกวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเสริมทักษะดานการผลิต
ใหเกิดนักวิจัยระดับชุมชน
3. ประเมินศักยภาพชุมชน
หลังการฝกอบรม
4. ใหคําปรึกษาและกํากับ
ติดตามการดําเนินงานของ
ชุมชนอยางใกลชิด
1.ประชาสัมพันธเจาะกลุมเปา
หมายผูประกอบการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑรวมกันกับ
ภาคธุรกิจ

คะแนน

1. การพัฒนา
จํานวนผลิต
วิสาหกิจชุมชนใน ภัณฑที่ไดรับการ
การอนุรักษและ พัฒนา
ใชประโยชนจาก
ความหลาก หลาย
ทางชีวภาพ

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

สุวีร งานดี/
ปยะ บุญ
พิทักษ

2

4

8

วรวิทย วิทย
เกียรติ/ปารดา
โอเหรียญ/
วิจิตราภรณ
ถนัดทาง

3

3

9

คะแนน

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

แผนการบริหารความเสี่ยง

โอกาส

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

3.สงเสริมชองทาง รอยละของ
และเครื่องมือ
มูลคาทาง
ทางการตลาด
เศรษฐกิจการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร
ชีวภาพเพิ่มขึ้น
(รายไดจากการ
จัดจําหนายทาง
ชองทางรานฟา
ใส, event,
Visibility)
4.ศูนยสงเสริม
จํานวนผูเขารับ
ธุรกิจจาก
บริการขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพ ธุรกิจจากฐาน
ทรัพยากร
ชีวภาพ

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
ดานการเงิน
Finance Risk: F1
Risk Appetite:
รอยละ 10 จากป 2558
Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: 0
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร ไมสามารถลด
ระดับ

รายไดไมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลิตภัณฑ
ที่คัดเลือกเขาสู
ตลาดไมตรงกับ
ความตองการของ
ลูกคา

ชุมชนผลิตสินคา
เลียนแบบ ไมเกิด
ความแตกตางใน
ตลาด

4

4

16

1. ทําความเขาใจกับชุมชนถึง
แนวโนมการบริโภคและ
โอกาสทางธุรกิจของสินคา
2. คัดเลือกผลิตภัณฑที่มี
ศักยภาพตรงกับความตอง
การของผูบริโภคมากกวา
3. ประชาสัมพันธใหเขาถึง
กลุมผูบริโภค
4. สรางจุดเดนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

วรวิทย วิทย
เกียรติ/ศศิรดา
ประกอบกุล/
เกตนพิสิษฐ
อนวัชชสุข

2

2

4

ประเภทความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน
Operation Risk: O1
Risk Appetite:
10 รายตอเดือนตอแหง
Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: ± 2

จํานวนผูขอรับ
บริการจากศูนย
สงเสริมธุรกิจจาก
ฐานชีวภาพ ไมได
ตามเปาหมายที่
กําหนด

ศูนยสงเสริมธุรกิจ
จากทรัพยากร
ชีวภาพ ยังไมเปนที่
รูจัก

4

4

16

1. คัดเลือกสื่อที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายทุกระดับ
2. ประชาสัมพันธเชิงรุก โดย
ใชกลไกผานสถาบัน การศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
- ไดรับรู: ประชาสัมพันธ
ใหรับทราบ รับรูวามีศูนย ณ
แหงนี้
- ไดเขาถึง: ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนในพื้นที่และ

วรวิทย วิทย
เกียรติ/ศศิรดา
ประกอบกุล/
เกตนพิสิษฐ
อนวัชชสุข

3

2

6

**นับตั้งแตศูนยจัดตั้ง
เรียบรอย***

ใกลเคียง ไดเขามาใชบริการ
ของศูนยฯ ไดมาติดตอ
ตลอดจนไดเยี่ยมชมศูนย
เรียนรูฯ
- ไดประโยชน:
ประชาสัมพันธใหเห็นถึง
ประโยชน หรือสิ่งที่ประชาชน
ไดรับจากการใหบริการของ
ศูนยเรียนรูฯ

คะแนน

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตรที่ 2: การสงเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

3

3

9

1. สรางความเขาใจในเรื่อง
ความสําคัญของทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรชีวภาพ
2. สรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเตรียมขอมูลใน
การขอรับทรัพยสินทางปญญา
แตละประเภท เพื่อเตรียมคํา
ขอไดอยางถูกตอง
3. จัดทําคูมือการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา

กริชผกา บุญ
เฟอง/
จิตชนก
สารรักษ

คะแนน

1. ชุมชน หรือ
ผูเกีย่ วของขาดความรู
ความเขาใจ และ
ความสําคัญ ขั้นตอน
Risk Appetite:
และเงื่อน ไข ในการ
จํานวน 17 เรื่อง
คุมครองทรัพยสินทาง
จํานวน 3 ประเภท
ปญญา จึงขาดแรง จูง
- สิทธิบัตร
ใจในการดําเนินการ
- อนุสิทธิบัตร
หรือใหความรวมมือ
- สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 2. สิทธิบัตร และอนุ 2. เจาหนาที่ หรือ
Risk Tolerant
สิทธิบัตร
ผูเกี่ยวของขาดความ
คาเบี่ยงเบน: 0
- ผลงานวิจัยขาด เขาใจเกี่ยวกับ
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของ ความใหม (Novelty) คุณสมบัติของ
ก.พ.ร ไมสามารถลด
และ/หรือขั้นการ
ผลงานที่จะขอรับ
ระดับลงได
ประดิษฐที่สูงขึ้น
ความคุมครอง
(Inventive step) ทรัพยสินทางปญญา
ซึ่งเปนคุณสมบัติใน และวิธีการเตรียม
การขอรับความคุม
ขอมูลในการขอรับ
ครองทรัพยสินทาง
ความคุมครองใน
ปญญา
ทรัพยสินทางปญญา

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

1. สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI)
- ชุมชนไมเสนอขอ
จดทะเบียนความ
คุมครองทาง
กฎหมาย

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน
Operation Risk: O2

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

จํานวนเรื่อง
และจํานวน
ประเภทที่
ดําเนินการขอ
จดทะเบียน
ความคุมครอง
ทางกฎหมาย

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

5. การขอรับความ
คุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาและ
บริหารจัดการ
ผลประโยชน

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

1

3

3

ยุทธศาสตรที่ 3: การจัดการองคความรูพัฒนาระบบฐานขอมูล

Risk Appetite:
6 ชนิดพันธ
(ขาว, กลวย, เห็ด,
ขิงขา, ทุเรียน และไก
พื้นเมือง)
Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: 0

3

5

15

1. ประชุมรวมกับหนวยงานที่
มีการดําเนินงานดานความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
กําหนดรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่เปนมาตรฐานของ
ประเทศ
2. จัดทําระบบฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญแตละดาน พรอม
เชิญชวนใหรวมเปนเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อรวี ศรีบุญ
ลือ/ณัฐฐิญา
กงภูธร

คะแนน

รูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลขึ้นอยูกับแต
ละหนวยงาน ยังไม
เปนมาตรฐานกลาง

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

รูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลยังไมเปนที่
ยอมรับใหเปน
มาตรฐานของ
ประเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
Strategy Risk: S3

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

จํานวนชนิดพันธุ
ของขอมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมที่
พรอมใหบริการ

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

6. โครงการแมบท
จัดทําระบบบัญชี
รายการทรัพยากร
พันธุกรรมที่ทรง
คุณคาเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

1

4

4

ยุทธศาสตรที่ 4: การสรางการมีสวนรวม

Risk Appetite:
จํานวนพื้นที่ปา
ครอบครัว 5 พื้นทีไ่ ดรับ
การประเมินผลการกัก
เก็บคารบอนไดออกไซต

3

4

12

Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: 0
เนือ่ งจากเปนตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร ไมสามารถลด
ระดับลงได

จํานวนพื้นที่ปาครอบครัว 1 ตรม ปลูกไดกี่ตน ที่สามารถกักเก็บคารบอนได จํานวนพื้นที่ปาครอบครัว 20 แหง สามารถกักเก็บคารบอนได?

1. คัดเลือกและขอความ
รวมมือจากสมาชิกเครือขาย
ปาครอบครัวที่มีความเขาใจใน
การดําเนินงานเพื่อเปนผู
ประสานงาน
2. ประชุม/ฝกอบรมเพื่อชี้แจง
รายละเอียด และความรูเกี่ยว
กับกิจกรรมปาครอบครัว
ใหแกสมาชิก

ศุภสิทธิ์
จําปาวงษ/
บุญญานนท
ศรีโท

คะแนน

1. เครือขายในพื้นที่
ขาดองคความรูใน
เชิงวิชาการ
2.สมาชิกเครือขาย
มีความรู ความเขา
ใจแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไมชัด
เจนและแตกตางกัน

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

พื้นที่เครือขายไม
พรอมเขารับการ
ประเมินผล

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน
Operation Risk: O3

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

จํานวนพื้นที่
ดําเนินการไดรับ
การประเมินผล
การเก็บกักกาซ
คารบอนไดออก
ไซต

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

7.สรางเครือขาย
อนุรักษและใช
ประโยชนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

2

4

8

ยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย

Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: 0
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร ไมสามารถลด
ระดับลงได

3

5

15

1.กําหนดแนวทางการสราง
อรวี ศรีบุญ
การรับรูและประชาสัมพันธให ลือ/อุรัจฉวี
เห็นความสําคัญของการ
อุณหเลขกะ
ดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความตื่นตัวใหแกภาคธุรกิจ
เพื่อเทาทันตอกระแสของโลก
ดวยภาษาที่เขาใจงายและมี
ตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจน

คะแนน

Risk Appetite:
ขนาดใหญจํานวน 2
องคกร
ขนาดกลาง/เล็ก 2
องคกร

ภาคธุรกิจ ผูบริโภค
และภาคสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของยังมีความ
เขาใจไมชัดเจนเกี่ยว
กับการดําเนินธุรกิจ
ที่รับผิดชอบตอ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

Business &
Biodiversity
Check

ไมไดรับความรวม
มือจากภาคธุรกิจ

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน
Operation Risk: O4

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

จํานวนองคการ
ขนาดใหญ
ไดรับการ
ประเมิน

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

8.พัฒนา
Business @
Biodiversity
Platform และ
Business &
Biodiversity
Check

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

1

3

3

ยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคลื่อนนโยบาย

Risk Appetite:
ขอบกพรอง 0 เรื่อง
Risk Tolerant
คาเบี่ยงเบน: 0

3

3

9

1. มีการมอบหมายผูรับผิด
ชอบในการรวบรวมกฎ
ระเบียบ ขอบังคับที่ ชัดเจน
2. มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ขอบังคับใหเปนปจจุบัน
3. มีการเผยแพรกฎ ระเบียบ
และขอบังคับใหแกบุคลากร
ทราบ
4. จัดใหมีการพัฒนาความรู
ใหแกบุคลาการ

กลุมกิจการ
พัฒนา
กฎหมายธุรกิจ
ชีวภาพ

คะแนน

บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจ และวิธี
ปฏิบัติงานตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ผูรบั
ผิดชอบ

ผลกรกระทบ

การปฏิบัติงานไม
ถูกตองตาม
กฎระเบียบ
ขอบังคับ

แผนการบริหารความเสี่ยง

คาดการณประเมิน
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
Compliance Risk: C1

สาเหตุของ
ปจจัยเสี่ยง

คะแนน

จํานวน
ขอบกพรองจาก
รายงานการ
ตรวจสอบของ
หนวยรับตรวจ
ของกลุมกิจการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ปจจัยเสี่ยง

ผลกรกระทบ

9.การดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การภายใต กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
ใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ประเภทความเสี่ยง/
Risk Appetite/Risk
Tolerant

โอกาส

กิจกรรม/
โครงการ

การประเมินกอนการ
บริหารความเสี่ยง

1

2

3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ระดับกอนบริหารความเสี่ยง
โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

ระดับที่ยอมรับไดหลังบริหารความเสี่ยง

ความรุนแรงและผลกระทบ
นอยมาก
1

นอย
2

มาก
5
สูง
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยมาก
1

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง
สีแดง = ความเสี่ยงสูงมาก
สีสม = ความเสี่ยงสูง
สีเหลือง = ความเสี่ยงปานกลาง
สีเขียว = ความเสี่ยงต่ํา
สีฟา = ความเสี่ยงเสี่ยงต่ํามาก

ปานกลาง
3

สูง
4

สูงมาก
5

F1,O1

S1, S2

O2,C1

S3,O4,O3

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

มาก
5
สูง
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยมาก
1

ความรุนแรงและผลกระทบ
นอยมาก
1

นอย
2

ปานกลาง
3

O1

S2

F1

สูง
4

S1,O3
O2, O4

S3

สูงมาก
5

แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักงาน ไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และไดวางแนว
ทางการติดตามและและประเมินผลการปฏิบัตงิ านไว ดังนี้
การติดตามผล
เป นการติดตามผลภายหลั งจากไดดําเนินการตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงแลวเป นราย
ไตรมาส เพื่ อ ให มั่ นใจวาแผนการบริ ห ารความเสี่ ยงนั้นมี ป ระสิ ท ธิภาพ ทั้ ง สาเหตุของความเสี่ ยงที่ มี ผ ลต อ
ความสําเร็จความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจายในการควบคุม โดยมี
เปาหมายในการติดตามผล คือ
1. การประเมินความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลว
2. การตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่อาจจะมีการทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตาม
กําหนดหรือไม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลระหวางปฏิบัติงาน โดยประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามวา
กระบวนงานตางๆ ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวหรือไม สามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไดหรือไม มีเหตุการณหรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดอยางไร
การรายงานผล
มีการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดกําหนดไว โดยรายงานเปนรายไตรมาส ซึ่งคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงจะประเมินผลดังนี้
1. มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ไดกําหนดไวอยางครบถวนสมบูรณหรือไม
2. การปฏิบั ติตามกิ จ กรรมควบคุม นั้น สามารถลดความเสี่ ยงไดอ ยางมี ป ระสิ ท ธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใด
3. มีขอบกพรองหรือสถานการณใดๆ ที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
ควรไดรับการแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้นหรือไม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงาน มีแผนบริ หารความเสี่ยงสําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่จะนําไปใชในการ
ควบคุม สามารถใชในการควบคุมกิจกรรมและการดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายเพื่อใหระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมิน
ได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ
2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน บรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่วางไว

บทสรุป
การมี ระบบบริ หารความเสี่ยงที่ เหมาะสม ถูก ตอง นอกจากจะชวยให การบริห ารงานในองคก ร
เกิดประสิ ทธิผ ลมากขึ้นแลว ยังสามารถนําไปประยุกตใชในกิ จกรรมอื่ นๆ ได การตระหนักถึง ความผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมแผนรองรับกอนที่จะเกิดขึ้นยอมดีกวาการแกไขเมื่อเหตุการณผานพนไปแลวหรือการ
แกไขที่ปลายเหตุ บางครั้งบางโอกาสก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดไมทันตอเหตุการณทําใหเกิดความลมเหลวสูญเสีย
คาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง ไดแก
1. ผูอํานวยการ และผูบริหารทุกระดับ เห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
2. เจาหนาที่เขาใจระบบและใหความรวมมือในการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร
3. ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดับ และเจ า หน าที่ มี ก ารนํ าการบริ ห ารความเสี่ ยงไปใชใ นการปรั บ ปรุ ง
ระบบงาน
4. มีการสื่อสารกันทั่วถึงทั้งองคกร

