แผนผังเชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี
มาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

1) จัดทาและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มี
มาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน
3) บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
4) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
5) ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทาโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategy)

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงใน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

การเพิ่มขีดความสามารถใน
การบูรณาการการบริหาร
จัดการสาธารณภัยใน
ระดับประเทศ

การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในระดับพื้นที่

การพัฒนาระบบการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม
มาตรฐาน

1) เสริมสร้างศักยภาพองค์กร
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2) ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการ
ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ
ภัยพิบัติ

1) จัดตั้งองค์กรปฏิบัติ
กองบัญชาการ กองอานวยการ
กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
ให้มีมาตรฐาน
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เครือข่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณัย
3) ปรับปรุงกลไกการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน
4) เพิ่มขีดความสามารถให้กับ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย

1) แสวงหาและพัฒนาความ

1) จัดทาแผนและระบบระดม

ร่วมมือกับหน่วยงาน และ/
หรือ สถาบันการศักษา และ
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง องค์กรเอกชนและ
ภาคประชาชน เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายระดับ
พื้นที่

กาลัง ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบการฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัยแบบเฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ขยายเครือข่ายความร่วมมือใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผนบริหารความเสี่ยง

๑. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการกาหนด
อัตรากาลังพนักงาน
ราชการปฏิบัติหน้าที่ชุด
เผชิญสถานการณ์วิกฤต
(Emergency Response
Team : ERT) O๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

๑. โครงการข่ายสื่อกลาง
C๑ ,กลยุ
O๒ทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ศูนย์อานวยการบรรเทา
สาธารณภัย

๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต
(Emergency Response
Team : ERT) O๓
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑. โครงการซ่อมใหญ่
เครื่องจักรกล O๔ , S๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์ ปภ. เขต ๘
กาแพงเพชร

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
S1 : โครงการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : O)
O1 : โครงการติดตามและประเมินผลการกาหนดอัตรากาลังพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)
O2 : โครงการข่ายสื่อกลาง
O3 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)
O4 : โครงการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล
ความเสี่ยงด้านการเงินและข้อมูลรายงาน (Financial Risk : F)
F1 : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)
C1 : โครงการข่ายสื่อกลาง

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

สังกัด

๑

กองการเจ้าหน้าที่

๒

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

๓

สานักบูรณการ
สาธารณภัยและ
อุบัติภัยทางถนน

๔

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

ชื่อโครงการ

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

โครงการติดตามและประเมินผลการ
กาหนดอัตรากาลังพนักงานราชการปฏิบัติ
หน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต
(Emergency Response Team:ERT)
งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท

๑.๑
๑.๑

O
F

๒๐
๖

๖

๑.๑

O

๔

๔

การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และ
คณะอนุกรรมการฯ ๘ คณะ และ
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
(กปอ.) และคณะอนุกรรมการฯ ๘ คณะ
งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท
โครงการจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
งบประมาณ ๓๔๑,๔๐๐ บาท

๑.๑

O

๖

๔

๑.๑

O

๒๐

๒

๑.๑

ร่างแผน Risk

ความเห็น

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

O

๒๐

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

สังกัด

ชื่อโครงการ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดแผนอัคคีภัย
และสารเคมี
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

๑.๑

O

๑๖

๒

๕

ศูนย์ ปภ.เขต
๑๖ ชัยนาท

๖

สานักผู้ตรวจราชการกรม โครงการติดตามประเมินผลการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับ
งบประมาณ ๒๙๐,๕๐๐ บาท

๑.๑

O

๑๖

๒

๗

ศูนย์ ปภ.เขต
๑๓ อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๓ อุบลราชธานี
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๑

S

๒๕

๒

๘

สานักวิจัยและ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

โครงการศึกษาปัจจัยและผลกระทบของ
ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรุนแรงซ้าซาก
เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางและมาตรการ
จัดการอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคใต้
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑

O

๓

๒

ร่างแผน Risk
ประเภท
ความเสี่ยง

ความเห็น
คะแนน

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

สังกัด

ชื่อโครงการ

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

๑.๑

O
S

๙
๙

๒

๑๐ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสานึก
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้าราชการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑

O

๑๐

๒

๑๑ กองคลัง

โครงการพัฒนาระบบการยืมเงินราชการ
ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๑

O

๑๐

๒

๑๒ สานักงานเลขานุการกรม การลงทะเบียนเลขหนังสือส่งออก
ภายนอกของสารบรรณกลางโดยใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑

O

๓

๒

ยุทธศาสตร์

๙

สานักนโยบายป้องกัน การจัดทาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ร่างแผน Risk
ประเภท
ความเสี่ยง

ความเห็น
คะแนน

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

๑๓

สังกัด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ

โครงการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี พัสดุ
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.
ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

๑.๑

O

๖

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

ร่างแผน Risk
ประเภท
ความเสี่ยง

๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ประกอบด้วย
๑. ตามลาดับความสาคัญโครงการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณสูงสุด
๒. โครงการที่เหมือนกันหลายหน่วยงานและ/หรือประเภทความเสีย่ งเดี่ยวกันจะนาคะแนนที่สูงสุดมาพิจารณา
๓. โครงการที่มีงบประมาณสูง แต่ได้ค่า SOFC ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่นามาพิจารณา
ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)
ด้านการดาเนินงาน O (Operational Risk)
ด้านการเงิน F (Financial Risk)
ด้านกฏระเบียบ C (Compliance Risk)

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

=
=
=
=

๒๐
๑๐
๑๕
๑๐

หมายเหตุ ให้ทุกหน่วยงานแจ้งคณะทางานบริหารความเสีย่ งพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง หากเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างแผนดังกล่าว
ให้ตอบกลับกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากเลยกาหนดระยะเวลาจะถือว่าให้ความเห็นชอบตามร่างแผนฯ

ความเห็น
คะแนน

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

สังกัด

ชื่อโครงการ

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.
ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

๑

ศูนย์อานวยการ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการข่ายสื่อกลาง
งบประมาณ ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒
๒.๒

O
C

๑๕
๒๕

๖

๒

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒.๒

O

๒๕

๔

๓

กลุ่มโรงงาน
เครื่องจักรกล

๒.๔

O
C

๑๖
๑๒

๔

๔

ศูนย์ ปภ.เขต
๑๑ สุราษฎร์ธานี

โครงการจัดทาระบบรวมศูนย์บริหาร
จัดการ WEBSITE ๑๑๐ หน่วยงานและ
ระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย
งบประมาณ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพ (ซ่อมใหญ่)
เครื่องจักรกล ยานพาหนะเพื่อใช้ในงาน
สาธารณภัย
งบประมาณ ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล
(ซ่อมใหญ่)
งบประมาณ ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๔

O
F

๑๕
๑๒

๔

๕

ศูนย์ ปภ.เขต
๔ ประจวบคีรีขันธ์

๒.๔

O

๑๒

๔

๖

ศูนย์ ปภ.เขต
๗ สกลนคร

โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล
ประจาปี
งบประมาณ ๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย วาตภัยและ
ดินโคลนถล่ม (อพยพตอนกลางคืน)
ความรุนแรง ระดับ ๓
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑

O

๑๕

๒

๒.๒
๒.๒

ร่างแผน Risk

ความเห็น

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

O
C

๑๕
๒๕

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

สังกัด

ชื่อโครงการ

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.
ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

๗

สานักมาตรการป้องกัน โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ
สาธารณภัย
สาธารณูปโภคเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งบประมาณ ๒๖๗,๖๑๕,๓๐๐ บาท

๒.๑

O

๘

๔

๘

ศูนย์ ปภ. เขต
๕ นครราชสีมา

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔

O

๑๐

๒

๙

ศูนย์ ปภ. เขต๑๗
จันทบุรี

โครงการก่อสร้างหอเตือนภัยและเฝ้าระวัง
พร้อมสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ปี ๒๕๕๖
งบประมาณจังหวัดสนับสนุน

๒.๓

O
S
F
C

๒๕
๑๕
๑๖
๑๐

๒

ร่างแผน Risk
ประเภท
ความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ประกอบด้วย
๑. ตามลาดับความสาคัญโครงการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณสูงสุด
๒. โครงการที่เหมือนกันหลายหน่วยงานและ/หรือประเภทความเสีย่ งเดี่ยวกันจะนาคะแนนที่สูงสุดมาพิจารณา
๓. โครงการที่มีงบประมาณสูง แต่ได้ค่า SOFC ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่นามาพิจารณา
ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๒๐
ด้านการดาเนินงาน O (Operational Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๑๐
ด้านการเงิน F (Financial Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๑๕
ด้านกฏระเบียบ C (Compliance Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๑๐
หมายเหตุ ให้ทุกหน่วยงานแจ้งคณะทางานบริหารความเสีย่ งพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง หากเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างแผนดังกล่าว
ให้ตอบกลับกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากเลยกาหนดระยะเวลาจะถือว่าให้ความเห็นชอบตามร่างแผนฯ

ความเห็น
คะแนน

เห็นด้วย

หมายเหตุ

ไม่
เห็นด้วย

งบประมาณ
สนับสนุน
ของจังหวัด

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

สังกัด

ชื่อโครงการ

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.
ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

๑

วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต
(Emergency Response Team:ERT)
งบประมาณ ๓,๒๓๙,๖๐๐ บาท

๓.๑

O

๑๒

๖

๒

ศูนย์ ปภ.เขต
๑ ปทุมธานี

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐ บาท

๓.๑

O
C

๒๐
๙

๔

O
C

๒๐
๑๒

๙ พิษณุโลก

O
F
C

๙
๑๐
๑๐

๑๐ ลาปาง

O

๑๖

๑๒ สงขลา

O

๑๖

๑๕ เชียงราย

O

๑๖

๑๘ ภูเก็ต

O

๒๕

๖ ขอนแก่น

๓.๑

ร่างแผน Risk

ความเห็น

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

O

๑๒

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

๓

สังกัด

ชื่อโครงการ

สานักส่งเสริม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
การป้องกันสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ ๑๕,๘๔๖,๐๐๐ บาท

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.
ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

๓.๑

O

๑

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

ร่างแผน Risk

๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ประกอบด้วย
๑. ตามลาดับความสาคัญโครงการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณสูงสุด
๒. โครงการที่เหมือนกันหลายหน่วยงานและ/หรือประเภทความเสีย่ งเดี่ยวกันจะนาคะแนนที่สูงสุดมาพิจารณา
๓. โครงการที่มีงบประมาณสูง แต่ได้ค่า SOFC ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่นามาพิจารณา
ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)
ด้านการดาเนินงาน O (Operational Risk)
ด้านการเงิน F (Financial Risk)
ด้านกฏระเบียบ C (Compliance Risk)

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

=
=
=
=

๒๐
๑๐
๑๕
๑๐

หมายเหตุ ให้ทุกหน่วยงานแจ้งคณะทางานบริหารความเสีย่ งพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง หากเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างแผนดังกล่าว
ให้ตอบกลับกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากเลยกาหนดระยะเวลาจะถือว่าให้ความเห็นชอบตามร่างแผนฯ

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเห็น
คะแนน

เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ

ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่

๑
๒

สังกัด

ศูนย์ ปภ.เขต
๘ กาแพงเพชร
ศูนย์ ปภ.เขต
๒ สุพรรณบุรี

๓

ศูนย์ ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง

๔

ศูนย์ ปภ.เขต
๑๔ อุดรธานี

๕

สานักช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล
งบประมาณ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
และออกปฏิบัติการสาธารณภัยของชุด
เผชิญสถานการณ์ ERT
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดทาแผนระดมทรัพยากร
ในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุด
เผชิญเหตุฉุกเฉิน ERT
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
สิ่งของสารองจ่าย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จากหน่วยงานในสังกัด กรม ปภ.

ความ
สาคัญ
โครงการ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

๔.๒

O

๒๕

๖

๔.๑

O

๒๕

๒

๔.๑

O

๑๖

๒

๔.๑

O

๑๕

๒

๔.๑

O
F
C

๖
๑๒
๘

๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ประกอบด้วย
๑. ตามลาดับความสาคัญโครงการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณสูงสุด
๒. โครงการที่เหมือนกันหลายหน่วยงานและ/หรือประเภทความเสี่ยงเดี่ยวกันจะนาคะแนนที่สูงสุดมาพิจารณา
๓. โครงการที่มีงบประมาณสูง แต่ได้ค่า SOFC ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่นามาพิจารณาเห็นชอบ
ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๒๐
ด้านการดาเนินงาน O (Operational Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๑๐
ด้านการเงิน F (Financial Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๑๕
ด้านกฏระเบียบ C (Compliance Risk)
ระดับความเสี่ยง = ๑๐

๔.๒

ร่างแผน Risk

ความเห็น

ประเภท
ความเสี่ยง

คะแนน

O

๒๕

เห็นด้วย

หมายเหตุ

ไม่
เห็นด้วย

หมายเหตุ ให้ทกุ หน่วยงานแจ้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง
หากเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างแผนดังกล่า ให้ตอบกลับกลุ่มตรวจสอบภายใน
ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากเลยกาหนดระยะเวลาจะถือว่าให้ความ
เห็นชอบตามร่างแผนฯ

