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บทน า 
 

 ด้วยกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้
เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กรและสอดคล้องตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
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ความเป็นมาของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ีดังกล่ำว  โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)  และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ  จังหวัดเชียงใหม่  จำกส ำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้ 
 (๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพ่ือ
กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภำรกิจตำม (๑) 
 (๓) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของส ำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็นของกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์) 
และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ก ำหนดวันสิ้นสุดควำม
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เป็นวันที่ 30 
กันยำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ 
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) 

พระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงด ำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
และให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดท ำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
ทั้งนี้ ให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ 
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของส ำนักง ำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวกับส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) เพรำะเลิกหรือยุบต ำแหน่ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและ เงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด ในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีอ ำนำจบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จ 

ในครำวที่รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยอนุชำ นำคำศัย) มำตรวจเยี่ยมส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี  ได้เล็งเห็นศักยภำพของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีในด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ และควรที่จะ
ทบทวนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรโอนให้กับองค์กำรสวนสัตว์ คือ 
(1) เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมีผลประกอบกำรที่สำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ (2) มวลชนต่อต้ำนไม่เห็นด้วยในกำรโอน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับองค์กำรสวนสัตว์ไปบริหำรแทน  และ (3) เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรไม่สำมำรถเข้ำกันได้กับสวนสัตว์ (Day Zoo) โดยส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้รำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครทรำบในครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ครั้งที่ 
12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563  ซึ่งนโยบำยของท่ำนรัฐมนตรีในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มีดังนี้ 

 1) เห็นสมควรยุติกำรด ำเนินกำรโอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำ      
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ในส่วนของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวน
สัตว์  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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 2) เห็นสมควรจัดตั้งองค์กำรมหำชนขึ้นใหม่ ที่มีภำรกิจ (1) บริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Natural Theme Park  และยกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล   (2) ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง
งำนและกระจำยรำยได้ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน  และส่งเสริม
กำรเรียนรู้และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   โดยมีหลักกำรให้โอนกิจกำรจำกส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ที่เหลืออยู่   

 3) เมื่อด ำเนินกำรโอนกิจกำรแล้วเสร็จ ให้ประกำศยุติกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ในรำชกิจจำนุเบกษำ  ตำมมำตรำ 44 (2) แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรขอจัดตั้งองค์กำรมหำชนใหม่ 
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 โดยมีอัตรำก ำลังของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

 

หน่วยงาน 
ทีป่รกึษา/ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที ่ ลกูจ้าง รวม จ้างเหมา

บรกิาร กรอบ บรรจ ุ ว่าง กรอบ บรรจ ุ ว่าง กรอบ บรรจ ุ ว่าง กรอบ บรรจ ุ ว่าง 
1. ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 4 4 - - - - - - - 4 4 - - 
2. ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี - - - 167 146 21 72 67 5 239 213 26 106 
3. ส ำนักพฒันำธรุกิจและโครงกำรพิเศษ - - - 27 1 26 - - - 27 1 26 - 
4. ส ำนักบริหำรงำนกลำง - - - 77 39 38 8 6 2 85 44 40 39 
5. ส ำนักตรวจสอบภำยใน - - - 5 1 4 - - - 5 1 4 1 

รวม 4 4 - 276 187 89 80 73 7 360 263 96 145 
หมำยเหตุ : อัตรำก ำลังไม่รวมต ำแหน่ง ผอ.สพค.                                                                                                            ข้อมูล ณ 8 มีนำคม 2564 

 ภำรกิจหลักตำมโครงสร้ำงของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ภำยหลังมีพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิก
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 คงเหลือภำรกิจ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัด
เลี้ยง กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแล
รักษำอำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และด ำเนินงำน
อ่ืนๆตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่ องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ 
กิจกรรมสวนสนุก กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่ม
งำนอ ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำ
พันธุ์สัตว์ กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพ่ือน ำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำน  
สัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 

 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแล
รักษำและซ่อมบ ำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่ม
งำนโยธำและซ่อมบ ำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 

 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และ
งำนพัฒนำสินค้ำและบริกำร 
 (2) ส านักบริหารงานกลาง 

 เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในก ำกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำร
บริหำรทรัพยำกรส ำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร 
องค์กรปกครองทอ้งถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำร
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ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ งำนจัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแล
ยำนพำหนะ ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรน ำ
เรื่องเสนอคณะกรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินงำนประชุมของ
คณะกรรมกำร จัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรก ำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร  
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ หรือข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย  
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร 

 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท ำเอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดท ำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี 

 ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ทบทวน 
ดูแล ถ่ำยทอดงำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกรจัดท ำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดท ำแบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรจัดท ำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดท ำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง 

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล 
ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย 
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล และ
วำงแผนงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของส ำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง
กำรหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จ ำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำร
จัดกำรและควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำร
และสถำนที ่

 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนด
ทิศทำงในกำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดท ำฐำนข้อมูลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 ฝ่ำยกฎหมำย มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบร่ำง
สัญญำและข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของส ำนักงำน 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และ
งำนคดีอ่ืนๆ ที่อยู่ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัย และตีควำมข้อกฎหมำย 
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
1.2 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนเข้ำใจและรับทรำบถึงขั้นตอนและแนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำม

เสี่ยงขององคก์รและสำมำรถน ำไปใช้ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รำยละเอียด 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
     

         

2. เสนอแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงต่อ ผอ.สพค. 

     
          

3. เสนอแผนบริหำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงแก่
คณะอนุกรรมกำรบริหำร*  

 
   

 
 

 
 

       

4. เสนอแผนบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงแก่คณะกรรมกำร 
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร* 

 
   

 
 

 
 

       

5. แจ้งให้หน่วยงำนทรำบ
แผนบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงและด ำเนินกำรติดตำม
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  
     

        

5. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  

               

หมำยเหตุ : * รอผลกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมตัวชีว้ัดและค่ำเปำ้หมำย (เจรจำ) ของกำรประเมินผลองค์กำรมหำชน จึงจะด ำเนินกำร 
 
3. ค านิยาม 
 ความเสี่ยง คือ ควำมเป็นไปได้ของเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน 
 ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยงที่ท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดย
ระบุว่ำเหตุกำรณ์เกิดที่ไหน เมื่อไหร่และอย่ำงไร ทั้งนี้สำเหตุของควำมเสี่ยงควรเป็นสำเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่
สำมำรถวิเครำะห์และก ำหนดมำตรำลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงถูกต้อง 
 การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยง โดยประเมินจำกโอกำสที่เกิดข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
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 การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถให้หน่วยงำนของรัฐ 
4. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.1 การวิเคราะห์องค์กร 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร โดย
กำรใช้กำรวิเครำะห์แบบ PESTLE Analysis  
 ๑) สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 
 

ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด 
ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์

ขององค์กร 

ประเภท 
ของผลกระทบ 

หน่วยงานที่
ได้รับ 

ผลกระทบ ความ
เสี่ยง 

โอกาส 

1. ด้ำนกำรเมือง 
(Political 

Component) 

1.1 นโยบำยของรัฐบำลที่มีกำร
ส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ท ำให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริกำร
เพิ่มมำกข้ึน และเป็นที่รู้จักต่อ
นักท่องเที่ยวท้ังชำวไทยและ
ต่ำงประเทศ 

  / สชน. 

1.2 พรฎ. ยุบเลิกส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ  และให้โอน
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ไปเป็นของกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ท ำให้เกิดกำรชะลอกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
เชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำร ี  
 

/   สชน. 

1.3 นโยบำยของผู้ก ำกับดูแล 
สพค. ในกำรจัดตั้งองค์กำร
บริหำรไนท์ซำฟำรี (องค์กำร
มหำชน)  

ท ำให้ส ำนักงำนฯ สำมำรถด ำเนิน 
กำรตำมวตัถุประสงค์เดมิและ
บริหำรจดักำรส ำนักงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 / สชน. 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 2.2 ภำวะเศรษฐกิจซบเซำจำก
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั 
COVID-19 

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคระบำด Covid-19 
เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำร 

/   สชน. 

ท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวและ
รำยได้ของส ำนักงำนฯ ลดลง และ
ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

/  สชน. 

3. ด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม 

(Sociocultural 
Component) 

3.1 กำรด ำเนินกจิกรรม 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR : 
Corporate Social 
Responsibility) 

ท ำให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีช่อง
ทำงกำรประชำสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำร
คุณภำพกำรบริกำรที่ยั่งยืนภำยใต้
หลักจรยิธรรมที่ดีรวมถึงเป็นกำร
แสดงควำมรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่งผล
ต่อภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

 / สชน. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด 
ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์

ขององค์กร 

ประเภท 
ของผลกระทบ 

หน่วยงานที่
ได้รับ 

ผลกระทบ ความ
เสี่ยง 

โอกาส 

  5.2 ควำมเป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ท้ังทำงด้ำนภำษำ ศำสนำ
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป็นจุดขำยของกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนฯ  สำมำรถน ำไปสู่กำร
พัฒนำเพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

  / สชน.  

5.3 ควำมหลำกหลำยของ
ผู้ใช้บริกำรและนักท่องเที่ยวท้ัง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

ปัญหำกำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติไม่เข้ำใจ ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำ และควำมไม่พึงพอใจ 

/   สชน.  

4. ด้ำนเทคโนโลย ี
(Technological 
Component) 

4.1 ควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลย ีและระบบ Social 
Network 
  

เพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำร
ส ำนักงำนฯ กำรประชำสมัพันธ์
และส่งเสรมิกำรขำยเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำร ี 

  / สชน. / สบง. 

สร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับ
ผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนฯ 

  / สชน. / สบง. 

กรณีมเีหตุกำรณ์ทีเ่ป็นไปในทำง
ลบกำรเผยแพร่ข่ำวสำรจะเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของส ำนักงำนฯ   

/   สชน. / สบง. 

4.2 นโยบำยรัฐบำลที่เป็น 
“Thailand 4.0” 

เกิดกำรน ำเอำเทคโนโลย ี
นวัตกรรมมำพัฒนำระบบกำร
บริหำรจดักำร  กำรให้บริกำรใหม่ๆ   
เช่น ระบบ cash card  กำรช ำระ
เงินออนไลน์ เป็นต้น 

  / สชน. / สบง. 

5. ด้ำนกฎหมำย 
(Legal 

Component) 

5.1 มีกฎหมำยเกี่ยวกับองค์กำร
มหำชนเป็นกำรเฉพำะ 

ส ำนักงำนฯ สำมำรถออกข้อบังคับ
และระเบียบส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
เป็นกำรเฉพำะของหน่วยงำน  
ท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรงำน 

  / สชน. / สบง. 

5.2 กำรออกกฎหมำยเพื่อใช้
บังคับองค์กำรมหำชน เช่น 
พระรำชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560, พรบ.  
วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561, 
พรบ.วินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
พ.ศ. 2561 

กำรไม่ปฏิบัตติำมกฎหมำยมีบท
ก ำหนดโทษ  ส่งผลควำมเสียหำย
ต่อส ำนักงำนฯ และผู้ปฏิบัติงำน 

/   สชน. / สบง. 

5.3 ข้อกฎหมำยบำงเรื่อง มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรส ำนักงำน 
เช่น กฎหมำยเกีย่วกับกำรจดัตั้ง
และด ำเนินกิจกำรสวนสตัว์
สำธำรณะ,กฎหมำยกำรเคลื่อน 
ย้ำยสตัว์, พรบ.สงวนและ 

ท ำให้เป็นข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำ
สินค้ำส ำหรับจ ำหน่ำยเพื่อสร้ำง
รำยได้ของส ำนักงำนฯ เช่น 
ผลิตภณัฑ์ซำกสัตว ์

/   สชน.  
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด 
ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์

ขององค์กร 

ประเภท 
ของผลกระทบ 

หน่วยงานที่
ได้รับ 

ผลกระทบ ความ
เสี่ยง 

โอกาส 

  คุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535, 
พรบ.เกี่ยวกับกำรทำรุณกรรม 
สัตว,์ พระรำชบัญญัติควบคมุ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นต้น 

 
 

    

6. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Component)  

6.1 ภัยธรรมชำติตำ่งๆ เช่น  
ไฟป่ำ วำตภัย ภัยแล้ง 
  

ทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำยจำก
ภัยธรรมชำติ เช่น อำคำร
สิ่งก่อสร้ำง  และครุภณัฑต์่ำงๆ  

/   สชน.  

ปัญหำหมอกควันส่งผลต่อกำร
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำร ี

/   สชน. 

ขำดแคลนน้ ำใช้และคุณภำพน้ ำใน
กำรดูแลสัตว์และกำรบริกำร
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง 

/   สชน.   

6.2 กำรเกิดโรคระบำดระหว่ำง
สัตว์สูค่น หรือ คนสูส่ัตว ์คนสู่
คน หรือ สัตวส์ู่สตัว์ 

ท ำให้สัตว์ตำยจำกกำรติด 
โรคระบำด 

/  สชน. 

6.3 ควำมหลำกหลำยของ
ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนท่ี 

เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขำยที่
สำมำรถสรำ้งรำยได้ให้กับ
ส ำนักงำนฯ 

  / สชน.  

 
 2) สภำพแวดล้อมภำยใน 
  

ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด 
ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์

ขององค์กร 

ประเภท 
ของผลกระทบ 

หน่วยงานที่
ได้รับ

ผลกระทบ ความ
เสี่ยง 

โอกาส 

1 วัฒนธรรมองค์กร 1.1 วัฒนธรรมองค์กรที่มีควำม
รับผิดชอบในหน้ำท่ีและควำม
ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำน 

ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอยำ่ง
ต่อเนื่องไม่หยดุชะงัก  

  / สชน. / สบง. 

1.2 ขำดค่ำนิยมและเป้ำหมำย
ร่วมกัน 

ท ำให้ทิศทำงกำรท ำงำนไม่เป็นไป
ในทำงเดียวกันเนื่องจำกต่ำงคน
ต่ำงท ำงำน 

/   สชน. / สบง. 

2 ขีดควำมสำมำรถ
ขององค์กร 

2.1 เงินงบประมำณของ
ส ำนักงำนฯ มีหลำยแหล่ง ได้แก่ 
เงินอุดหนุนจำกรัฐ  เงินรำยได้ 
และเงินสะสม 

มีเงินงบประมำณเพียงพอท่ีจะ
ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลตุำมภำรกิจ 

  / สชน. / สบง. 

  2.2 บุคลำกรส่วนใหญม่ีองค์
ควำมรู้/ควำมสำมำรถทักษะของ
บุคคล 

ส่งเสริมในเรื่องกำรท ำ KM กำรให้
ควำมส ำคญัต่อกำรมีส่วนร่วม  
ให้ควำมส ำคญักับควำมคดิรเิริ่ม
สร้ำงสรรค์และเปิดใจรับฟังแนวคดิ  

  / สชน. / สบง. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด 
ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์

ขององค์กร 

ประเภท 
ของผลกระทบ 

หน่วยงานที่
ได้รับ

ผลกระทบ ความ
เสี่ยง 

โอกาส 

   ในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร 

   

2.3 ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
 

ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนนำน  
ท ำให้งำนล่ำช้ำ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนฯ 

/   สชน. / สบง. 

2.4 จ ำนวนบคุลำกรสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนไม่เพยีงพอ  
มีอัตรำก ำลังว่ำงสูง 

เกิดควำมล่ำช้ำของกำรท ำงำน  
ขำดควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ท ำงำน ส่งผลให้ส ำนักงำนฯ ขำด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 

/   สชน. / สบง. 

3 ข้อมูล/ระบบ
สำรสนเทศ 

3.1 เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ไม่มี
ควำมสมบรูณ์ของระบบ 

กำรจัดเก็บข้อมูลขำดกำรเชื่อมโยง
ของข้อมูล  กำรแปรผลข้อมูลแยก
เป็นส่วนๆ ท ำให้เกิดควำมไม่
สะดวกในกำรท ำงำน เกดิควำม
ล่ำช้ำ อำจเกิดข้อผดิพลำดในกำร
ประมวลผลข้อมูลที่จะน ำมำใช้ 

/   สชน. / สบง. 

3.2 กำรน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร และกำรให้บริกำร 

ท ำให้เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำร  มีควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้

  / สชน. / สบง. 

เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้อง ท ำให้ไม่
สำมำรถใช้งำนได้ ส่งผลต่อกำร
ให้บริกำร/กจิกรรมที่ใช้ระบบ IT 
ชะงักและข้อมูลสูญหำย 

/  สชน. / สบง. 

4 กระบวนกำร
ท ำงำน 

4.1 ขำดกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กร 

ขำดกำรสื่อสำรภำยในองค์กรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพท ำให้กระบวนกำร
กำรท ำงำนล่ำช้ำหรือเกิดข้อผิดพลำด 
อำจส่งผลถึงควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอก 

/   สชน. / สบง. 

4.2 ขำดวินัยด้ำนกำรกำรเงิน
และกำรงบประมำณ 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ
และไม่ด ำเนินกำรตำมแผน ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

/   สชน. / สบง. 

4.3 กระบวนกำรท ำงำนมีกำร
ขอรับรองมำตรฐำนสำกล 

ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำง 
มีระบบ 

 /  สชน. / สบง. 

4.4 กิจกรรมกำรให้บริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีโอกำส 
ท ำให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรำย 

ส ำนักงำนฯ สญูเสียค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำเยียวยำนักท่องเที่ยว  
ส่งผลต่อภำพลักษณ์องค์กร และ
ขำดควำมเช่ือมั่นจำกนักท่องเที่ยว 
 
 

/   สชน. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด 
ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์

ขององค์กร 

ประเภท 
ของผลกระทบ 

หน่วยงานที่
ได้รับ

ผลกระทบ ความ
เสี่ยง 

โอกาส 

  4.6 กำรจัดกำรระบบน้ ำใช้ 
ไม่เพียงพอ 

ระบบน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรดูแล 
สัตว์และกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
และคณุภำพน้ ำไมผ่่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนส่งผลต่อสวสัดภิำพสตัว์
และควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
และช่ือเสยีงของส ำนักงำนฯ 

/   สชน. 

4.7 กำรบริหำรจัดกำรสัตว์ตำม
มำตรฐำน SEAZA, WAZA 

ท ำให้สัตว์มสีวัสดภิำพสตัว์ที่ดี 
และส ำนักงำนฯ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนำนำชำต ิ

  / สชน. 

4.8 ควำมไม่ปลอดภัยของ
สิ่งก่อสร้ำง สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในสถำนท่ีประกอบกำร 

เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงำนและ
นักท่องเที่ยว 

/  สชน. / สบง. 

4.9 กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของ 
สพค. 

กำรก ำหนดข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกำศ หลักเกณฑ์ เป็นอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรฯ ท ำให้มีกำร
คล่องตัวในกำรด ำเนินกำร 

  / สบง. 

กำรออกข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกำศ หลักเกณฑ์ ไมค่รบถ้วน 
ท ำให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบตั ิ

/   

 

 4.2 การก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้พิจำรณำก ำหนด  
ควำมเสี่ยง โดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือใช้ประกอบกำรจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดตำมผลสัมฤทธิ์ 
 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1. Economic Impact ต่อพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 820.57 ล้ำนบำท 
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน 
ประจ ำป ี

ร้อยละ 80 

 

 2. ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนของส ำนักงำนพัฒนพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน 
1. จ ำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  250,000 คน 
2. รำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  87.40 ล้ำนบำท 
3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ร้อยละ 80 
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 3. (ร่ำง) ตัวชี้วัดของส ำนักงำนพัฒนพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน  
1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อกำรจดัตั้งองค์กำรมหำชนใหม่ รัฐมนตรีประจ ำส ำนกันำยกรัฐมนตรีเสนอ

เรื่องกำรจัดตั้งองค์กำรมหำชนต่อ
คณะรฐัมนตรี พร้อมค ำชี้แจงและมติ 

ของ ก.พ.ร.   
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน  
2.2 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรขององค์กำรมหำชน ร้อยละคำ่ใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด และ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรจริงไม่สูงกว่ำ

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 

องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน  
- - 

องค์ประกอบท่ี 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 100 คะแนน 
4.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน  

 

1) กำรวำงแผนปฏิบัติกำร 5 ป ี  

2) กำรบริหำรทำงกำรเงิน  
3) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
4) กำรควบคุมภำยใน  
5) กำรบริหำรทั่วไป  
6) กำรค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/กำรตอบสนองต่อประชำชน  
7) กำรบริหำรกำรประชุม  
8) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนขององค์กำรมหำชน  
9) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน  

หมายเหตุ : รอผลกำรประชุมพิจำรณำควำมเหมำะสมตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (เจรจำตัวช้ีวัด) 

 4. วัตถุประสงค์ของส ำนักงำนตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
พ.ศ. 2556 ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
  1) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่อง
เพ่ือกำรพัฒนำพิงคนคร 
  2) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภค เพ่ือส่งเสริมภำรกิจตำมข้อ 1 
  3) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 
  4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของ
ท้องถิ่นในพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร 
  5) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่
กำรพัฒนำพิงคนครโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 
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  5. อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
  มำตรำ ๕ ให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ในส่วนของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยในระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดและให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวกับส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำร
เป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เพรำะเลิกหรือยุบต ำแหน่ง และได้รับ
ค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
  ในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) มีอ ำนำจบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจะแล้วเสร็จ 
 4.3 ประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 
  ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จ ำแนกประเภทของควำมเสี่ยงองค์กร ออกเป็น 6 
ประเภท ดังนี้ 
 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย พันธกิจในภำพรวมขององคกร โดยควำมเสี่ยง อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และ
เหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ พันธกิจ และไม่สำมำรถบรรลุผลตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หรือกำรด ำเนินงำนปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนกำรท ำงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บุคลำกร เป็นต้น 
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรและควบคุมทำงกำรเงินและกำรงบประมำณขององค์กรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ผลกระทบกำรเงิน
ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก อำทิข้อบังคับเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงบประมำณ รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสม 
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) 
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่สืบเนื่องมำจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกต่ำงๆ 
  5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) เป็นควำมเสี่ยงที่
เกิดจำกเทคโนโลยีสรสนเทศ 
  6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) เป็นควำม
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ควำมเชื่อมั่น และควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร  
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 4.4 การระบุความเสี่ยง 
  เป็นการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ระบุความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้ 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบ 
1. รำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรไีม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย (S) 

สถำนกำรณ์ระบำดของไวรสัโควดิ 19 ท ำให้
กิจกรรมกำรหำรำยได้และกำรท่องเที่ยวของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีหยดุชะงักลง 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง 

1. ไมส่ำมำรถหำรำยได้ตำมเป้ำหมำยที ่
ก ำหนด 
2. กำรบริหำรจดักำรต่ำงๆภำยใน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรไีม่มปีระสิทธิภำพ 
 

2. กำรควบคมุคุณภำพน้ ำ
ส ำหรับเลี้ยงสัตว์และด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆของเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำรี (O1) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลของ 
กำรตรวจคุณภำพน้ ำไม่ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน
หลำยจดุ อำจส่งผลต่อสุขภำพสัตว์และท ำให้
สัตว์ตดิเช้ือโรคจำกน้ ำท่ีไมส่ะอำด 

1. มผีลกระทบต่อสุขภำพสตัว์  
หำกน้ ำปนเปื้อนเชื้อโรค                   
2. ไมผ่่ำนกำรรับรองระบบคณุภำพ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร ISO 9001 
 

3. กำรขำดแคลนน้ ำใช้ในกำร
ดูแลสตัว์และกำรบริกำร
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง (O2) 

เนื่องจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
อำกำศปัจจุบัน ท ำให้เกิดฝนท้ิงช่วง และเกิด
ภำวะภัยแล้งอย่ำงรวดเร็วผิดปรกติ ส่งผลให้
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีประสบปัญหำ
ขำดแคลนน้ ำในกำรเลีย้งสัตว์และใช้ใน
กิจกรรมกำรให้บริกำรภำยในเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำร ี

1. ด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อ
คุณภำพน้ ำท่ีอำจเน่ำเสีย ไม่สำมำรถใช้
ประกอบกิจกรรมตำ่งๆภำยในเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำร ี
2. ด้ำนภมูิทัศน์ ส่งผลกระทบต่อพืช
พรรณ ท่ีขำดน้ ำที่ใช้ในกำรดูแลรักษำ  
3. ด้ำนสุขอนำมัย อำจท ำให้เกิดโรคภัย
ไข้เจ็บต่ำงๆ เนื่องมำจำกขำดน้ ำที่มี
คุณภำพ มำใช้ในกำรอุปโภคบริโภค 
 

4. สัตว์ทีม่ำให้บริกำรท ำร้ำย
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมต่ำงๆ
ของส ำนักงำนเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำร ี(O3) 

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมีกำรให้บริกำร 
ต่ำงๆ เช่น กำรนั่งรถชมสตัว์ เป็นต้น ส ำหรบั
กำรนั่งรถชมสัตว์นักท่องเที่ยวบำงรำยไม่สนใจ
ฟังค ำเตือนของวิทยำกรหรือป้ำยเตือนต่ำงๆ 
จึงอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ นอกจำกนี้ยังมี
กวำงที่ถูกปล่อยอิสระทั่วบริเวณเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี ท ำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกับสัตว์
โดยตรง ซึ่งเป็นอันตรำยต่อนักท่องเที่ยว 
หำกฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัตติำมค ำเตอืน  

1. เกิดควำมไม่เชื่อมั่นด้ำนควำม
ปลอดภัยส ำหรับผูม้ำใช้บริกำร 
2. ควำมปลอดภยัของนักท่องเที่ยวใน
กำรประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสตัว์
ลดลง 
3. มำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรลีดลง 
4. โอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกกรณีจำก
สัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวสูง 
 

5. รถนั่งชมสัตวเ์กิดอุบัตเิหตุ
ภำยในพื้นทีเ่ชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
(O4) 

รถลำกพ่วงบริกำรนักท่องเที่ยวของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีอำยุกำรใช้งำนนำน จึง
เกิดกำรช ำรดุและเสื่อมสภำพ อีทั้งกำรแจ้ง
ซ่อมเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ อำจก่อให้เกิด
อันตรำยแก่นักท่องเที่ยวและสร้ำงควำม
เสียหำยให้แก่องค์กรได ้
 
 

1. ควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภยั 
ส ำหรับผู้มำใช้บริกำรนั่งรถชมสตัวล์ดลง 
2. มีโอกำสสูงในกำรเกิดอุบัติเหตทุุก
กรณี ขณะให้บริกำรนักท่องเที่ยวนั่งรถ
ชมสัตว ์
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบ 
6. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย (F) 

1. ผู้ของบประมำณไมด่ ำเนินกำรตำมแผนกำร
ใช้จ่ำยเงิน 
2. ไมส่ำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผนเพรำะมี
ควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนแตล่ะขั้นตอนของ
กระบวนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 
3. บุคลำกรขำดประสบกำรณ์และควำมรู้ใน
เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. มีผลต่อกำรของบประมำณในปตี่อไป
ของส ำนักงำน เช่น กำรถูกปรับลด
งบประมำณ 
2. เป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน 
3. ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลตำม
ตัวช้ีวัดขององค์กร 
4. ขำดควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

7. ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ขัดแย้งและ 
ไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังในปัจจุบัน (C) 

1. ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขัดแย้งกัน 
2. ยังไมไ่ดม้ีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมข้อบังคับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำและ
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556 เชน่ กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง สวัสดิกำรของผู้ปฏิบัติงำน กำรเบิก
และกำรใช้สิทธ์ิเงินสวัสดิกำร 

1. เกิดปญัหำในกำรปฏิบัติและกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. ท ำให้กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคลไม่
มีประสิทธิภำพ 

8. ระบบกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีที่
ใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ใช้งำนไม่ได้และข้อมลูสญูหำย 
(T) 
 

เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีระบบกำรให้บริกำรที่
ควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ 
ระบบจ ำหนำ่ยบัตร, ระบบตรวจบตัร, ระบบ
ช ำระเงินซื้อสินค้ำ, ระบบสมำชิก, ระบบซื้อ
บัตรออนไลน์ หำกเกิดสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน เช่น  
กระแสไฟฟ้ำดับหรือขัดข้อง โดนไวรัส โดนแฮก 
ข้อมูลจำกผูไ้ม่ประสงค์ดีจำกภำยนอก เป็นต้น 
ซึ่งอำจส่งผลใหร้ะบบกำรให้บริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำหำรีไม่สำมำรถใช้งำนได ้

1. ไมส่ำมำรถให้บริกำรได ้
 2. มำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรลีดลง 
 3. ไมม่ีข้อมูลให้ตรวจสอบเนื่องจำก
ข้อมูลสญูหำย 

9. กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐของ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ไม่ผำ่นเกณฑ์
เป้ำหมำย (85 คะแนน) (R) 

กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้
หน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศไดร้ับทรำบถึง
สถำนะและปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสขององค์กร ซึ่งจำกกำร
ประเมินผล ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  
ได้คะแนนที่ 73.74 คะแนน (ระดับ B)  
ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยหน่วยงำน 
ภำครัฐต้องผ่ำนเกณฑ์ที่ 85 คะแนน (ระดับ A) 
 

1. เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และ
ควำมเช่ือมั่นขององค์กร 
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 4.5 การประเมินความเสี่ยง 
  ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ปัจจัยควำมเสี่ยง ดังนี้ 
  1) ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood: L) คือ ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์จะเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อำจพิจำรณำจำกสถิติกำรเกิดควำมเสี่ยง หรือกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำถึงควำมถ่ี/โอกำสที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 ระดับ 1 = โอกำสเกิดข้ึนน้อยมำกหรือยำกท่ีจะเกิดขึ้น 
 ระดับ 2 = โอกำสเกิดข้ึนน้อยหรือไม่น่ำจะเกิดขึ้น 
 ระดับ 3 = โอกำสเกิดข้ึนปำนกลำงหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน 
 ระดับ 4 = โอกำสเกิดข้ึนสูงหรือน่ำจะเกิดขึ้น 
 ระดับ 5 = โอกำสเกิดข้ึนสูงมำกหรือค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเกิดข้ึน 
 2) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง ( Impact : I) คือ ผลกระทบที่ก่อควำมเสียหำย
ให้แก่องค์กร แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 ระดับ 1 = ผลกระทบที่มีควำมรุนแรงน้อยมำก 
 ระดับ 2 = ผลกระทบที่มีควำมรุนแรงน้อย 
 ระดับ 3 = ผลกระทบที่มีควำมรุนแรงปำนกลำง 
 ระดับ 4 = ผลกระทบที่มีควำมรุนแรงสูง 
 ระดับ 5 = ผลกระทบที่มีควำมรุนแรงสูงมำก 
 
 4.5.1 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  ส านักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร โดยดูจำกเกณฑ์กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงแบบ L x I  
คือกำรใช้ค่ำ L (Likelihood) คูณกับค่ำ I (Impact) ว่ำผลก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด แบ่งเกณฑ์ออกเป็น  
4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และต่ ำ 
 

   

           สูงมาก 

            สูง 

            ปานกลาง 

           ต่ า 
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ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน สี 
ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 1 - 3  
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 4 - 6  
ระดับควำมเสี่ยงสูง 8 - 12  
ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 15 - 25  

 
ภำพที่ 2 : แผนภำพแสดงระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

 

  4.5.2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
1. รำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำรไีม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย (S) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกดิ 

5 = มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 61.18 
ล้ำนบำท  
4 = มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 65.55 
ล้ำนบำท 
3 = มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 69.92 
ล้ำนบำท 
2 = มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 74.29 
ล้ำนบำท 
1 =มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 87.40 
ล้ำนบำท 

2. กำรควบคุมคุณภำพน้ ำส ำหรับ 
เลี้ยงสตัว์และด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ 
ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี(O1) 

๕ = เกิดคณุภำพน้ ำไมผ่่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนแน่นอน 
๔ = น่ำจะเกดิคุณภำพน้ ำไม่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด
คุณภำพน้ ำไมผ่่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 
๒ = ไม่น่ำที่จะเกิดคณุภำพน้ ำ
ไม่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน 
๑ = เกิดคณุภำพน้ ำไมผ่่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนยำก 

๕ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
๔ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 60.01 - 70  
๓ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 70.01 - 80  
๒ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 80.01 - 90  
๑ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

3. กำรขำดแคลนน้ ำใช้ในกำรดูแลสัตว์
และกำรบริกำรนักท่องเที่ยวในช่วงฤดู
แล้ง (O2) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกดิ 

5 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
4 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 
65.01-80  
3 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 
45.01-65 
2 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 
20.01-45 
1 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
4. สัตว์ที่ให้บริกำรท ำร้ำยนักท่องเที่ยว
ในกิจกรรมตำ่งๆของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไน์ซำฟำรี (O3) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกดิ 

5 = นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำกกำรถูกสัตว์ท ำร้ำย
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกินกว่ำ 100,000 
บำท 
4 = นักท่องเที่ยวสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภำพ 
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกินกว่ำ 50,000 
บำท แต่ไม่เกิน 100,000 บำท 
3 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล
และต้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ เกิน 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 50,000 
บำท 
2 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล 
แต่ ไม่ต้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มี
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไม่เกินกว่ำ 10,000 บำท 
1 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บเล็กน้อย สำมำรถปฐม
พยำบำลภำยในได ้
 

5. รถนั่งชมสัตว์เกิดอุบัติเหตุภำยใน
พื้นทีเ่ชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (O4) 

5 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
มำกกว่ำ 4 ครั้ง/ป ี
4 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 4 ครั้ง/ป ี
3 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 3 ครั้ง/ป ี
2 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ป ี
1 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ป ี
 

5 = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจำกรถลำกพ่วงประสบ
อุบัติเหตุ และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกินกว่ำ 
4 = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภำพ
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกินกวำ่ 50,000 
บำทแต่ไมเ่กิน 100,000 บำท 
3 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล
และต้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ เกินกว่ำ 10,000 บำท แตไ่ม่เกิน 50,000 
บำท 
2 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล
แต่ไมต่้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ไมเ่กินกว่ำ 10,000 บำท 
1 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บเล็กน้อย สำมำรถปฐม
พยำบำลภำยในได ้

6. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ ไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย  
(F) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกดิ 

5 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
4 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
3 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
2 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
1 = กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 96) 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
7. ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ขัดแยง้
และไม่สอดคล้องกับโครงสรำ้งและ
อัตรำก ำลังในปัจจุบัน (C) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นำ่ที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกิด 

5 = ไม่ได้ด ำเนนิกำรปรบัปรุงและจัดท ำ
ระเบียบ/ข้อบังคบั/ประกำศ/หลักเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
4 = ด ำเนินกำรปรับปรุงและจัดท ำระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกำศ/หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ร้อยละ 25  
3 = ด ำเนินกำรปรับปรุงและจัดท ำระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกำศ/หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ร้อยละ 50 
2 = ด ำเนินกำรปรับปรุงและจัดท ำระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกำศ/หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ร้อยละ 75  
1 = ด ำเนินกำรปรับปรุงและจัดท ำระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกำศ/หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ครบถ้วน 
 

8. ระบบกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใช้งำนไม่ไดแ้ละ
ข้อมูลสญูหำย (T) 

 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นำ่ที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกิด 
 

5 = ระบบเสียหำยใช้งำนไม่ได้และข้อมูลหำย 
ไม่สำมำรถกู้คืนได ้
4 = ระบบใช้งำนได้ แต่ข้อมูลสูญหำยและ 
ไม่สำมำรถกู้คืนได ้
3 = ระบบใช้งำนได้ แต่ข้อมูลสูญหำยและสำมำรถ
กู้คืนได ้
2 = ระบบและข้อมลูเกิดควำมเสยีหำยแตส่ำมำรถ
แก้ไขใช้งำนได้ตำมปกต ิ
1 = ระบบและข้อมลูไม่ไดร้ับควำมเสียหำย 

9. กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐของ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ไม่ผำ่นเกณฑ์
เป้ำหมำย (85 คะแนน) (R) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกดิ 

5 = ผลกำรประเมินอยูร่ะหว่ำง 50  – 54.99 
คะแนน (ระดับ E) 
4 = ผลกำรประเมินอยูร่ะหว่ำง 55  – 64.99 
คะแนน (ระดับ D) 
3 = ผลกำรประเมินอยูร่ะหว่ำง 65  – 74.99 
คะแนน (ระดับ C) 
2 = ผลกำรประเมินอยูร่ะหว่ำง 75  – 84.99 
คะแนน (ระดับ B) 
1 = ผลกำรประเมินอยูร่ะหว่ำง 85  – 94.99 
คะแนน (ระดับ A) 
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 4.5.3 แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 
 
 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

1 (ต่ ามาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

โอกาสหรือ
ความเป็นไป
ได้ที่เกิดขึ้น 

(Likelihood) 

5 (สูงมาก)    O1 S, F 
4  R O3  T 
3   O2, C  O4 
2      

1 (ต่ ามาก)      
 
  4.6 การตอบสนองความเสี่ยง 
  คือ กระบวนกำรตัดสินใจในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นเพ่ือจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ได้แก่ กำรจัดกำรต้นทุนของควำมเสี่ยง ทำงเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เช่น 
 1) ปฏิเสธควำมเสี่ยงโดยไม่ด ำเนินงำนในกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง 
 2) กำรลดโอกำสของควำมเสี่ยง 
 3) กำรลดผลกระทบของควำมเสี่ยง 
 4) กำรโอนควำมเสี่ยง 
 5) ยอมรับควำมเสี่ยงโดยไม่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 6) ใช้มำตรกำรเฝ้ำระวัง 
 7) กำรท ำแผนฉุกเฉิน 
 8) กำรส่งเสริมหรือผลักดันเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น 
 
 4.7 การติดตามและทบทวน 
  เป็นกระบวนกำรที่ให้ควำมเชื่อม่ันว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผล ดังนั้นกำร
ติดตำมและทบทวนเป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นสม่ ำเสมอ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำมำรถด ำเนินอย่ำง
ต่อเนื่องหรือเป็นระยะในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรติดตำมและทบทวนอำจน ำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงของแผนกำรปฏิบัติงำนขององค์กร กำรเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
 4.8 การสื่อสารและการรายงาน 
  เป็นกำรสื่อสำรและกำรรำยงำนควำมเสี่ยงในภำพรวมขององค์กรเพ่ือสนับสนุนหน้ำที่ของผู้ก ำกับดูแล
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร โดยส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้พิจำรณำ
ควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators) ที่ส ำคัญเพ่ือติดตำมข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรรำยงำน 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการหารายได้ของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

S สชน. 5 5 25 สูงมาก 12 เดือน 1. จัดส่งข้อมูลแนะน ำกิจกรรมต่ำงๆ ของชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีให้ลูกค้ำ ทำงอีเมล์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. จัดท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย 
3. ออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ต่างๆ เชน่ สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ว, กลุ่ม  We Love 
Chiangmai 
4. เพิ่มรายได้จากการขายสนิคา้ (ของที่ระลึก/อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร) 
5. เพิ่มรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ 
6. เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- เป้าหมายรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ 87.40 ล้านบาท 
และ รายได้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 81.14 ล้านบาท คิดเปน็
ร้อยละ 87.55 
- ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการ เนื่องจาก
สถานการณโ์ควิด-19 ตั้งแต่ 27 มีนาคม – 30 มิถุนายน  
2564 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

2. การควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับ 
เลี้ยงสัตว์และด าเนินกิจกรรมตา่งๆ 
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีน้ าสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ า ใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว ์

O สชน. 5 4 20 สูงมาก 12 เดือน 1. เปลี่ยนชนิดวัสดุกรองน้ าใหม่ โดยใช้แร่ Pyrolusite 
มาเป็นวสัดุกรองน้ าแทนวัสดุกรองน้ าชนิดเดิม 
2. ด าเนินการสร้างฝายดักตะกอนก่อนไหลลงสูส่ระ 
SWAN LAKE 
3. ท าการล้างท่อระบบจ่ายน้ าในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
4. ใช้เคร่ืองเติม Oxygen ในสระน้ า SWAN LAKE  
ให้ครบทั้ง 9 เคร่ือง (เดิมเปิดใช้จ านวน 5 เคร่ือง ช ารุด 
4 เครื่อง) 
5. ใช้งานระบบควบคุมคุณภาพน้ า (การฉีดคลอรีน) ทุกจุด 
เนื่องจากเดิมเคยมีการติดตั้งแต่ปัจจุบนัเกิดการช ารุด 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จากการเก็บตัวอย่างของน้ าในไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เก็บตัวอย่างน้ า 38 จุด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 25 จุด คิดเป็น รอ้ยละ 65.79 

3. การขาดแคลนน้ าใช้ในการดูแล
สัตว์และการบริการนักท่องเทีย่ว
ในช่วงฤดูแล้ง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีปริมาณน้ าส าหรับใช้ในกระบวน 
การเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมการบริการ
ต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารอีย่าง
เพียงพอ 

O สชน.  3 3 9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าคอนกรีตและกักเก็บน้ า
ให้เต็มถัง 
2. ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
ระบบท่อน้ า ระบบสง่น้ า ให้พร้อมใช้ในการซ่อมบ ารุง 
3. ส ารวจถังเก็บน้ าที่มีทั้งหมดในพื้นที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว,โซนแสดงสัตว์และส ารองน้ าให้เต็มถัง 
4. ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ใชน้้ าแม่แตงและกรม
ชลประทานในเร่ืองแผนการสบูน้ าเข้าพื้นที่โครงการ
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีโอกาสสูบน้ าจากคลองชลประทาน
ตามรอบเวรและจากการประสานงานในกรณีพิเศษ
เร่งด่วนมาเก็บส ารองไว้ใช้ในสระ Swan Lake ภายใน
พื้นที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างสม่ าเสมอ 
5. ส ารวจและขุดลอกขยะหนา้ท่อน้ าที่มาจากห้วยแม่
เหียะหลวงให้น้ าสามารถไหลเข้าท่อส่งน้ าเข้าพื้นที่
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารีได้โดยสะดวก เพื่อให้
พร้อมในกรณีที่มีฝนตกและมีน้ าสะสม 
6. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ของระบบบ่อบาดาลให้
พร้อมใช้งานสบูน้ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพในกรณีที่ต้อง
ใช้น้ าส ารองเพิ่มในบ่อบาดาลทกุแห่ง 
7. เฝ้าระวังและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วน
ภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอเพื่อแก้ปญัหากรณีน้ าประปาขาด
แคลนในบางเวลาหรือบางวนั และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 
8. ท าข้อตกลงกับฝ่ายฯ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ใช้น้ า
เป็นประจ าเช่น ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ให้ลดการใช้
ปริมาณน้ าลงตามความเหมาะสม 
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4. สัตว์ที่ใหบ้ริการท าร้าย
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆของ
ส านักงานเชียงใหม่ไน์ซาฟาร ี
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้นความ
ปลอดภัย ส าหรับผู้มาใชบ้ริการ     
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ขณะนั่งรถชมสัตว ์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการให้บริการ
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีจากสัตว์ท า
ร้ายนักท่องเที่ยว 
 

O สชน. 4 3 12 สูง 12 เดือน 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเทีย่วทราบโดยการประกาศ
เสียงตามสายในตัวอาคารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ/ข้อควรระวัง 
2. วิทยากรประกาศแจ้งข้อปฏบิัติและข้อห้ามแก่
นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์ 
3. เพิ่มหลอดไฟที่ป้ายเตือนบนรถนั่งชมสัตว ์
4. จัดท าแผนป้องกันเพื่อลดอุบตัิเหตุการเกิดสัตว์ 
ท าร้ายนักท่องเที่ยว 
5. จ ากัดปริมาณกวางที่ปล่อยอิสระในพื้นทีแ่ละเก็บกวาง
เพศผู้เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวสัมผัสกับสัตว์  
6. งดกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ 
ท าร้าย จ านวน 15 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายเปน็เงิน  
5,760 บาท 

5. รถนั่งชมสัตว์เกิดอุบัติเหตุภายใน
พื้นทีเ่ชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้นความ
ปลอดภัย ส าหรับผู้มาใชบ้ริการ 
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณี ขณะให้ 
บริการนักท่องเที่ยว 

O 
 
 
 
 
 
 
 

สชน. ๓ ๕ 15 สูงมาก 12 เดือน 1. เพิ่มการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือระบบของรถลากพ่วง
ที่อาจช ารุด เปน็สาเหตุของอุบัติเหตุ 
2. จัดท าเอกสารส่งมอบรถพ่วงก่อนการใช้งาน ระหวา่ง
งานเครื่องยนต์ กับเจา้หน้าทีพ่นักงานขบัรถ เพื่อรับรอง
การตรวจเช็คจากทั้งสองฝ่าย 
3. จ ากัดความเร็วในการขับขี่รถลากพ่วงภายในส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เกิน 25 กม./ชม. 
4. พนักงานขับรถต้องปฏบิัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
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5. ปรับการบรรยายบนรถนั่งชมสัตว์โดยไม่ต้องจอด
บรรยายที่จุดหมู่บา้นมาไซเนื่องจากเป็นชว่งเนินสูง 
6. จัดให้รถลากพ่วงรุ่นใหม่ใช้เส้นทางเฉพาะบริเวณโซน
เพรดเดเตอร์ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาการช ารุดขัดข้องของรถลากพ่วง 

6. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผลเบิกจ่ายของส านักงานฯ 
เป็นไปตามเปา้หมายและการเบกิจ่าย
เป็น ไปตามแผน 

F สบง./สชน./
สตน. 

5 5 25 สูงมาก 12 เดือน 1. ประชุมติดตามเร่งรัดและปญัหาการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานฯ เดอืนละคร้ัง 
2. เร่งรัด/ติดตามการด าเนินการรายการครุภัณฑ์ 
3. เร่งรัด/ติดตามการด าเนินงานค่าใช้จา่ยโครงการ 
ทุกเดือน 
4. ทบทวนแผนการใช้จา่ยเงินและปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
5. น าเร่ืองการเบิกจ่ายเงินมาก าหนดตัวชีว้ัดผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
6. รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบและเร่งรัดด าเนินการทุกเดือน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 2563 จ านวน  212.53  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.89  
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7. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ขัดแย้ง
และไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและ
อัตราก าลังในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การบริหารงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่าง
ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

C สบง. 3 3 9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ของ
ส านักงานพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่ขัดแย้งกัน 
2. จัดท าหลักเกณฑ์ที่ยังไมไ่ด้ก าหนดให้ครบถ้วน 
 
 

8. ระบบการให้บริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทีใ่ช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้และ
ข้อมูลสูญหาย  
 
วัตถุประสงค ์ 
- เพื่อให้การให้บริการทันสมัยและ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การบริหารจัดการโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 

T สบง. 4 5 20 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 
2. จัดซื้อ license update อุปกรณ์ firewall 
3. จัดหาเครื่องระบบไฟฟ้าส ารอง Generator 
ส าหรับห้อง SERVER โดยเฉพาะ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
มีเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับและมีผลกระทบต่อ
ระบบการจ าหน่ายบัตรเข้าชม 
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9. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของ (Integrity 
and Transparency Assessment: 
ITA) ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (85 คะแนน) 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการ
บริหารงานและก ากับดูแลการด าเนิน 
งานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 

R สบง./สชน./
สตน. 

4 2 8 สูง 12 เดือน 1. จัดตั้งคณะท างานด าเนนิการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงาน  
2. จัดท าข้อมูลและเปิดเผยข้อมลูทางเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานให้ครบถ้วน 
3. สร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับทราบถึงการปฏบิัติต่างๆขององค์กรตามแนวทาง 
ของ ITA 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมายและมีความโปร่งใส 
5. ประกาศนโยบายขององค์กรเก่ียวกับการด าเนินงาน 
ในด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- เป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมิน เท่ากับ 85 คะแนน (ระดับ A)  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ 73.74 
คะแนน (ระดับ B) 

 

29
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



















tU~t-@n~::tt-ra~,N:Lt.~tLU~~tLl/1,~rl.tLUU~l,1 

t-@t, 
F' 



. ~ " 
nL~UIMa~i~tnt.~~~:::m1nll.LQ.:::truGfl.,t\!l."1:::!.[113~1 M.Ll1£1A~:::!.["\~~~kN~fl.nLt-nt.rtll1.t-l3fl.i:'"~,rtLU,,!!.LU~~ 

!.Ll/1.~n.uun.n.:::!.~~ t~~!.LUtl. tt-t lilfl~l r\l3ll.~~n.k~Lr-111.~Kkt-l3fl.T\Li:'"l'...ftll1.Lr-111.t.Xt ~i:'~ ~Lfl.l[ftt!.QU »LA. 
rtL Ill ntnn rn, T\Li:' !.Ll/1.W!.LU ti., fut,1L u 13rtt-13!. 611T\ n 1 i:'" ~1rtL t.61!.L U ~IHLl/1.!.fl.!.LU 111., BM. 1 W 61&-Gi:' Gfl. I• 1; 11 (, or;io (, ,. b II? F' I,;' F' ,... -,.. (, p , 

t-f3~1 rtLt.61!.LU~~!.Llf\~ n.tLun.n.:::~LM~~!.LUT\ tt-LIAt.n 11T\f,!, t.L~U i:'~W~t-Bn.~:::tt-"~mLt.61!.LU ~~!.Lli1.~n. 

!.LUU»li1.L!\U!.LrtL~Kkt-Bn.mt-nc.ri1.111~1 Kkt-Bn.t-»61tLUnt1!.LU".tt~~fufu.(\ll.L!.:::!.M.rtLlllKkt-l3ll.nt.rtLA.n.k1.1.L~ 

c-n~mLt.61!.LU~~!.Llf\~11!.LUt'LlAt.n. 111\f,! 1~tl.111.L1JLrt ~ i:'L~k!IA, :::!.["\i:'Bll.Kk61LlJT\ tt-n~i rtLt.61!.LU~~!.Ll/1.~11!.LU 

t-Urtt.!. (OSI) UO!leZ!pJepue:is JO) UO!:iez,ue8JQ ieuO!leUJa:iu1 :::~,, (0$0)) UO!SS!WWO) AeMpeaJ1 
"' 

!.Ll/1.~rl.!.LUT\L~~\tl'...T\ ,, rl.13!.UT\L~l1~tt-~i:' "~mLt.61!.LU~~!.Ll/1.~ rl.!.LU i:'LIAt.n 11n.BW T\f,!, !.U~t-13n.~::: tt-n~1 

rtLW!.LU~~!.Ll.1~11!.LUU»J.A. t-B~i Kkt-Bn.nLt-"c..ri111.n.k111.L~t-"~mLt.61!.LU~~!.L1.1~mLut-L1At.n11 

tl.LNlt.T\1.1 
' 

n._v _Q. u~ U ~::: !. ["\LrtT\~i:'" ~m Lt.~ !.L U~~!.L 111.~ r\!. LU n.~ t.n ~1 ~.(\Q f"\i:' LIA t.T\ 11B~111.B~~ L !\U !. LrtL ~::: m1 ~ T\1.1.L~ 

t-»61!.LUi:'t.!.IA:::!.U~rtLlllt-"~1rtLW!.LU~~!.Lll1.~n.!.LUfl.,VW~1\WQf"\t-LIAt.n11B~l.113!;!~rtLlll~n.Qf113~~~111.L~~Kk 

n,\-iu "Kkt-Bn.nLt-n c.ri111.~ t ~n.LA.L 1J w 13J!> Kkt-l3n.nLt-"t.rt111.n.k111.L~c-n~mLt.61!.LU ~~!.Lv<.~n.tLu ~rt Qf\ 

lMUU1U~ll1.n~1 U)CU>Ci'\ 'kl'M. rt61LM.rt ~(!) IAT\t. ru Ci\~J>Ci'\ 'kl'M. ~!.i:'Bfl.T\Lt-nt.rtL'1.n.!.L'1.LL'i:'"~mLt.l..!!.LU~~ > ,... P ,... 1'111 ,... I ,.. fr f' A 

!.U1.~rl.!.LU\WQf1~ruu1u»111.:::~11nLKtl!ILrtnt.~L~t-»61!.LUi:'t.!.1A:::!.u~ruu1u»111.1t1LU:::!.f1~tt-»61!.LUi:'t.!.1A:::Wt-~ 

~T\111.L1J t-»61!.LU t't.!.IA:::!.U~lbru U1U im::: ~imLK!.lllLrtrtLlll~.(\Qf"\13~~ t "~1 i:'"~, rtLt.61!.LU~ ~!.Lll1.~mLu:::m1 
. " n t"Lllrt61rl.t.61!.LU n t"LLJn.G~~t.~~!.LU~~ t ~~~pBll.T\Li:'"l'...ftl/1.~ t ~r\.111.L1J ;>'~ L!.l!ILrt n.G~~t.!.lll!.LU:::~11 

nLc-"LttLu ll.nHuLu ;:v ~c.rt11. l!)~.:::iui ·1i1·M. Ktt-Gn.t-~61!.Lunc-i!.Lu"nt.lllmmn.u.L!.:::!.M. ~ ,... ,.. ,.. tJo ,.. --=-ro ,.. 

Ltl.L~ 0 0 



.., 
6l1~tJru ., 

... 
'W\J1 

..., - "' ..J " ' 'Vin nn11u 1m1'1virn1m1lJL'1f.l~1~viucNflm ... .. .. ........ .... ............ .. ... .. ..... ............................................ ......... m 

.. ... d 
mmJnwu1m1'1virn1m1l.IL'1f.l~ ...... ............ ...... ...... .............................. .. .... ... ... ................. ....... .. ....... ....... .. In 

Q " d "' 0 Q .:, ~ ' 

fl1'j\JWl11'1 Vlfl11fl11lJL'1 f.J~\JleNVl1L 'U'U fl11LL \J\J\j'l C\J1fl11Vl1Vl~tl~l'1 m ......................................... ....... In 

I U I/ 0 4J &.I 1J I ..... II Q U 

fl11l.J~~lJ'U'Utl~~fl1n\J~LLn \.11'Vf'U1'Vf'U1f.J~1'U'Utl~1~ LLn~~U1'Vf11~~VIUGJ-l ............... ... ....... ........ .. ........ ln 

.., "' "' ..:Jq ' 
rn1?111~Lrn~1m~n'4flmmLL"1~1\ilJ'Uli11l.IVJVl'l.lt1~t1~flm ....... ... ..... .. ................ .... ... ................. ......... ..... m 

lld ._,~ I.I A CV d 
fl11lJ tl\J 'Vf l.11EJ'Vf 'U 1Yl fl11lJ 1\J t-.J Vl'!ltl\J Vl1'U fl11U1'Vf 11'1 VI fl11 fl11lJ Ll'lf.J ~ ...... .... ...... . .. ... .. .. ..... ......... ..... .... .. m 

'1 d lid I 1" _,, 
n11\Jl1~'Vfunci~t-.ilJ'11'U VIL'1EJ ..... ...... ........... .......... ...... ..... .... .... .... ..... ... ..... ...... ..... ..... ... ....... ..... ..... ..... ..... Q1 

" 
0 ' '"'\J t CV oCll 1 fl11fl1'Vf'UVl~VlliP11'1\Jl1/n"1~Vlli 1\Jl~ 1~'1~fl LL"1~fl11\JlVl'1'U '1 .... .. ......... ......... ............. .... ... ................. . a:' 

1 "" n11 '!l'!Je:U.J"1'111'1'ULVJP1 ... ..... ........................ ... .. ........ ..... .... ................ ......... ... ... .. ........ .. .. ............ ..... .... ... a:' 

4ll I I o::J 
n11'WYll'U1tl EJ1~\Jl tlL 'Utl~ ...... .. ..... ........ .... .. ... ......... .... ..... ... ........ ..... .... .. .. .... ....... ..... .. ...... .... ..... ... ............. . a:' 

.. ... .,, 
m~tl1'Ufl11U1'Vf11'1VI fl11fl11l.JL'1EJ ~ ....... .... .. ...... .. .... ......... ..... .. .... .... ................... .. .. ..... .... ............ .... ... .... ...... ct 

.. ' ' n111LR11~'\llt1~fln1 .. .... ...... ...... .......... ....... ........ ........ .. ........ ... .. .......... .......... ........ ... ...... .. .. ..... .. ...... ... .. .. . ct 

0 "\'° - "' d n 11fl1'Vf'UVl'U ~EJ\J1f.J fl11U1\.111'1VI fl11fl11l.J b'1 EJ~ .... ... .... .. ................... ..................... ... ............ ......... ... .. .. ct 

d 
n111~'4fl11l.JL'1f.J~ ..... .. ... ......................................................... ..................... .......................................... b 

n11tl~~LiJ'Ufl11l.JL~EJ~ .. ......... ..... ..... ... .... ...... ...... ... ....... ... ..... ...... ..... .......... .... ...... ....... ............. ...... ..... .. .. b 

d 
n11\JltlU'1'Utl~fl11lJ Ll:I EJ~ ...... ..... .......... .. ..... .. ........ ............. ... .. ..... ....... .. .. .... .. ... ........ .. .. ....... ....... ...... ... .. .. . rri 

n11~ Vl\Jl1l.JLL"1~V1UY11'U ... .. ..... ....... .. .. ....... ....... ... .... ... .. ..... .. .. ....... ..... .. . .......... .. ... ... ..... ... .......................... ~ 

d 
n11?1a1:111LL"1~ n1111f.l~1u .. ............... .... ........ ............. ........ ... ... .......... ..... ......... .. ... ... .. ..... ............. ... ...... ~ 

"' . - ..... d m fl~'U1 n V11tiEJ1~ fl11U1"'111'1VI fl11fl11lJ L'1 EJ ~ 

'i ... <l ... ' 
'U ~EJU1E.Jfl1WtllJ1Ufl11l.JL'1f.J~1~Vl\Jtl~flm ................................................ ......... .. ... ... ........................... n 

fl11tl1'Vf'UVltlWLJlVlfl11l.IL~EJ~ {Risk Categories) .. ........................... ...... .................... .......... .... .. ......... .. 'U 

n111~'4fl11l.JL~EJ~ .......... ................................................................... .. ..... .. ............................................ fl 

Lnru.rirn11 "1fl~LL 'U'Ufl11l.JL~ EJ ~ .. ..... .... ......... .. ........ ..... ............................... .. ........ .... ............ ................ .... ~ 



[j ............................................................................................................ c-mmtLl'..b!!.LU~~!.Lil\m!.LUn~,, 
r-" -

fu ............................. NrnirtLl'..b!Gl!ll'..WltnGGrtLl'..b!~~,,n.IA~!.U~~UL~Lm!.L~Mr3~1c-mmtLC.b!n.~L~~MLU ~ I I ~ ~ '11 0 ,._ 

ru .............................................................. n.1A~!.U~~~~,H~LUGlUL~Lm!.L~Mr3~1t-r3~1rtLl'..b!rl.~L~~MLU 
-~ "' 0 ,.. 



'VI~ n 111-au 'iV11-a~ ~ 111-afl 11 :u b~ fl '1 'a~~u v'1 f1 n -a 

nTH tl~m.JLL tl'1\lv v1\lnV1L ~1'l.lv\1'1fl1'YlLl'1'j~fjn'1 '1'1Al.J LYl AL tJ fa Ei 'j"Jl.Jn\lm1l.JA1V1V11\l'l.lv\I ... 
th ~'!l1'll'U vr'11t1\11'U'l.lv\J-rfjYJnvrt11t1\11'U~ v\IL~:tin 1nuA11l.JL~t1\l~\IU'1~EJfl 1v 1 mL'1~111t1'Uv n ~u 1m'jiJV1u1~ ~, •t '\I 

~u ~vi'llvtJ LVI t11J1'j\I1 'Um rn1vr1 'j'1VIn1'ji'1"J1l.J L~ tl\I ; \IVI « n nTrn1V11'j~Vl n1'jrn1 m~ tl\I 'j~ vi'uv\IAmCie:i L U'U 

LA~v\liJe:i~cl1l'i'C1J'!lv\I ~u1V11'j 1 'lJn1'jtJ1Vl1'jn1 'j~1 LU'U\11'\J1 i.1tJ'j'j'j1111'lth~'1\I A'!lv\lv\IAm tvi f.l'j~tJu m 'j 

tJ1 Vl1 'j~ Vl n1 'j i'111lJ L~ ti \I~~ '1 ~·1h tlVltl"J ti \I 1'U 1'Un1'j"J1\1 LL~'U LL'1 ~ '1 Vln1'jLVIIJln1'jru~1'U '1tJ ~ v 1 '1'1 ~LnVl~'U • 
ci''U L U'Uvtl'1'j'ji'1 ~ti n1'jtJ 'j'j '11\Jl fltl 'j~a \I A'l.lti\IV1tl1 t1\11'U nl.l n'l'li1vviiJ1t1\11'U1'Un1'jtJ1m'j~vi n1'j L ~ v • • • 
'1~1\lvi1tio1 t1 fa ma vr1ti 1~fotJ'j~ fo'l.lu'11m VllJl n1'jru~1'Um n~m'1'1~Lnvi~'U ~\1~'11 ..Xvrt11t1\11'Ua1mw 

' 
L~lJPlnEJJ11'Yl LL'1~~Vli'111l.J'11l.J1W 1'Un1'j1..Xu1n1'j'IJtJ\IVIU"J tl\11'\J'l.lv\lfo L ~ v 1..XtJ'j~'IJ1'lllJLL'1~tJ'j~L V11'1'll1 ~ ... 
1~ -rtJtJ w Lv'llU'1 \1'1 VI '11nn1'jtJ1vr11'1 VI n1 'j i'111l.J L~ tl\l/l 1ti1~ vi« nfi'j'jl.J1i1'U1'1 

" ' 
LL 'U "JYl 1\1n11tJ1 Vl1 'j'1VIn1'ji'1"J1 l.J L ~ti \I cl1V1-ru Vltl 1ti\I1'U'!Jv \I~ fj L~ v \I VI« n n 1'j'U1VI 1'j~VIn1 'j ... 

i'111l.J L~tl\J'j~vi'tJV\lflm L tl'U n'jtJ'l.J LL 'U"JY11\l~cU"J t11 i.1V1t11 tl\11'U'l.ltl\l~~mlJ1'j('lU1VI« n n1'j'l.J1Vf1'j'1Vln1'j .. 
fl"J 1lJL~tM 1tltlfo1.U L ~V11\l'j~'l.J'U n11'1.J1Vl1'j'1VI n11i'111l.J L~tl\IWvi''Uv\l~n 'j 1vi' vV1\IL Vll.J1~'1l.J ~\Id n1'j'l.J1Vl1') 

~VI n111'111l.J L~ tl\I LL~'1~ VIU"J tl\11'Utl1'1iJm1l.J LL IJl n~1\ln'U~'Uvtj n'U'IJ'\.J1V1 Lfl')\1'1~1 \1 LL'1~1'11 1l.J '1 1 l.J1'j Cl 

1un1'j'jtJ\l-rum1l.J L~ tl\l'l.l ti\lvrtl1 t1\11'U LL 'U1Y11\I m 'jtJ~Vf 1'j~VI m 1m1l.JL~ t1\I uu'Udti1'1iJ L dtiV11tJ1\1'11 'U 

L~m.U ti\ln'U n1')A"JtJAl.Jll1t11 'U L ~ti\1'11nm')A"J'UAl.lmt11 'Ueim tl'U'11uvr~\l'!Jv.:i n1'jtJ~V11'j'1V1m1m1l.JL~t1\I . ' 
'j~ ~\J v\IAm l'l\l~'U VIU"Jtl\11'UV1'1~1L U'Un1'jtJ~Vl1')'1VI n1')i'111l.l L~tN lVIEJ L zjvlJ Lt.J\I n11A1tJAl.Jll1 v1 ULL'1 ~ 

' 
n11tJ~'\.111~VI n111'111l.J L~ tl\I L cLJ1~1tl n'U 

n1'j'l.J~V111'1V1m1m1l.JL~ t1\1Citi L U'U'11'UVl~\l'l.lv\I n1')'1.J1V11'j!l.:J ~n 'jtlfj 1\liJfi')')l.J1iiti1'1 lV1t1u '1'1 t1 

\1« n'!l v\I m1u 1m ')'1vim')m1l.J L~ t1\I~tl1~aum1l.Jcl1 L ~ '1 Ln Vl'11 nm1A11l.J~ .:i ~u 'l.l B\I ~"JVI u 1vrt11t1\l1U'!l v\1-r ~ ' ... 
" 0 ., 

LL'1~~ mn'UVILL'1 
" " 

"1«nn1'ju1vr1'j'1V1n1'ji'1"J1l.JL~t1\11~vi'ue:i\1Am LLU\lvvmU'U l!l ~1'U th~ntiu~1t1 

(i). me:i'Um1u1V11'j~V1n1'ji'1"J1l.JL~t1\I LUu~u~1'U'l.lv\ln1~tJ1"11'j'1V1n11m1l.JL~tM~~ L~e:i1 iX ... 
n1'j\J~\11'j~Vln1 'ji'1"J1l.J L~tl\IL U'ULA~v\liJti'li1t1V1t11t1\1 1'U1 'U nTH°i1Vl'UVILLc.JU ')~vi''lJeNAn1 (Strategic Plans) 

LL'1~n1'jr\'1V1uV11' 1J1 fltl')~'1\IA Luu 1 tle:iv1\liJtJ'j~i1vi5~" 'j"Jl.JO\I m11ii'V1~t11 '1'llv\I ~tJ~VI 1')ti~i'U'U~1'U-U'tilJ" 
, " ,; .u '\I 

'11')'1'\JL Y11'1~'1l.J\j'j ru '1\1~'11 i.1vrt11t1\11'U'l.lv\l-r~a1l.J11'1~1 L UU\11'U'U1~~11Jl '1U')~'1\IAVI« n'!Jv.:Jv\IAm LL'1 ~ 
d ~ IV q I 

L Yim 'Yll.11'1 nt1/l1'Yl LL'1~'1JVIA11l.J'11l.J1W'l.ltl-!l\1U"Jtl\11U 
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n';iv'U n1-;i'U'i'V11';i~~ n1';irl11l.l L~EJ-:i 

n'j tii.J n1'j'lJ'iVl1'j~~ n 1'j A11l.J L~ fJ \IL U'UvrlJ !1'U~ ~1~(\!L \J n1'j\J~Vl1 'j ~~ n1'jfl11l.J L~fJ \I 
'v1U w .:i1u'!lti .:i-r ~f11 'jYi '11'jru1tl1mm.Jn1'jU 'im 'j~ ~ f11'jfl11l.J L~ EJ.:id1thffu1-ITT lJ n 1'j'J1\1 'j:::uu f11'jU ~,,,, 'j ... 
~~ m 'jfl11l.J L~ EJ.:i'!Jti.:imh EJ.:i 1tJ L ~ti 1 ~m11EJ.:i1tJ 1~Wm.h::: fo'!lua.:i~ vi'il 1 nn1 'jU 'iV11 'j~ ~ f11'jf111m~ fJ .:i 

" ' 
tiv1.:iLL "1'1~.:i L~EJ'1u1 fJ.:J1'U'!Jti.:i-r~LLlli'1::: LL vi.:im'1ii~ nEJJ11-w~LLvi n!li1.:in'U 1 u f11'jtl1m ti\Jf11'jU'iV11'j~~m 'j ... 
fl11l.J L~ E.J\l~\l'\.'1l.J~ 1 \Jt.Hu1-ff ~.:iif ~'U titj num 1l.J'W~tll.J'!J tl\IVIU1 fJ.:i1'U mti 'U'U'iVl1'j~~ f11'jfl11l.JL~ fJ\I 

th:::nm.1~1fJ 'v1"'nf11'j ~ t.h:::f11 'j ~.:id 
- ._, .J II 0 - "' ~ < 

Gl . f11'jtJ'j,,,,'j'1 ~ f11'j1'111l.JLafJ\IVltl\lmL 'U'U f11'jLL 'UU\jWJ1f11Wl1Vl'l tl'll'l m 

h m1l.Jl.i'llJ'U'IJtl\leJn1nu~LL'1 "11V1U1VIU1fJ\11'U'IJtl\l-r~ Lm:::~'lJ~Vl1'jW~'U~\I 
• \I \I ... " \J 

I.I ..., ..., eld ' 
ai . m 'j~ 'j1\I LL'1::: 'j m~nu 1'1'11 n 'j LL'1 :::19ll u ifi'jl.JVJ ~'IJ ti.:iti .:i l'1 m 

' 11.J e.1.cir. II - tJ ..J 
Ci'.. fl1 'jl.JtJUVllJ1fJVl'U1Vlfl11l.J 'jU ~ ~'!l tl'U ~ 1'U f1 1 'j\J 'jVl1'j'1~ fl1') fl 11 l.J L~ E.J\I 

ct. fl1'jm:::V1iJnfi.:ie4ii~1lJ1~L~fJ 
" 

n . fl1'jrl1VllJ~fJV15mavi{/n'1fJV1B 1vi'1\Jw~.:if1 Lrn:::m'jlll~~u1'il 
' ' ' 

""· fl1'j 1-U.LJ'til.J'1a1'ja'UL Vlf'\ 
" U t I d 

~. f11'jVl9lJ'U1tifJ1.:ivim tJti.:i 

n1'j\J~\11'j~~n1'jfl11l.JL~f.J.:l~eN~1Lil'Un1'jLLU'lJ\j'jN1f11'joX1~.:JeN~n';i 
"°" ..., ..., d av ""'_: 

fl1 'jtJ'jVl1 'j'1VI f11'j'1VIf11'j1'111l.J La fJ\I LL U'U\J'j ru 1 f11 'j m 'jl.J'1 m~HlJ::: \11'1 lJ 

Gl . f11'jtJ 'iVl1'j~VI f11 'jfl11lJL~fJ .:illl ti.:iiif11'j'lJ 1Vl1'j~VI f11'j 1 'Ufl1"r~'j1l.Jl.J1nn11 LLfJ n L~fJ1 L ~tl\l '11 n 

fl11l.JL~fJ'l'!Jtl\I fi'1 f)'j'jl.JVl~\ltl1'1ii~'1 m:::VJU!li tll'111l.JL~fJ\1'1Jtl\I fi'1 f)'j'jl.J~\J 1 L 'liu 1'111 l.JL~E.J'l'!Jtl'll'111lJ~1oU11 'U 

'):::'l.J'U fl1'j'IJlJ ~.:i1vi'1~\J 1lJL lfo.:im:::VJu!liti n'1 nnl.J f11W~VI e:J1'1ii~'1n'j :::V1'l.Jlli'1'Un1'j~.:Jl.Jtl\J~'UA1 ~1\J1u 
' J Q 3 aL'l! q < ~ti 

V1ti1\Jo;u:::Lnl1l'IJ'U 'j'Jl.JCl.:J'!JmaEJ.:i'!Jti.:iti.:il'lm L U'UVl'l.J 

ID. f11 'jU 'iVl1 'j !'111 l.J L ~ fJ.:J !'11 'j ~ u1 n L -U1 L ll u ~1 'U VI~ \I'll ti.:in 1') ~ 1 L i'i lJ\11 lJ '!HM ti.:if1 m n l.J fi .:i 
m:::UJ'Uf11'j~~vl1LL~'Uf1'1E.JV1B LL'1:::f1'j:::'lJ1'1.Jf11'jU'j:::LiJ'U~'1 

' 
rn. f11'j\J1Vl1'j~~ f11'j!'111l.J L~ m1 ~ti.:i-U1 EJ~i!uauu m:::mumwi' ~~'Uh 1 uVl m:::~'U'IJtl\I ti.:irl m 

' ' 
1 ~ llo _, u 11 t &.I II c. iV 

fl11l.J im.J'U'IJ v\I ~n1 f1'U ~LL" Vl1,,,'U1,,,'U 1 tM1\J'IJv.:J'j~ LL"~~'U'j,,,1'j'j:!(1l'Ufl'l 
• " \i flt! \.I \I 

f11'j'lJ 'ii11'j~VI f11 'j!'111l.J L~ fJ\l '1 :::\J 'j::: ~ \J f111l.J ~ 1 L ~'1~'1.Jtl V nt1ft11l.JlJ\l~lJ'!J ti \I~ n1 nu~ LL'1 "11V1U 1 
" , \i \J 

'v1u1t1.:i 1'U'IJv.:i-rfj LL'1:::~u~m'j'j:::~u ~.:i V1'11 EJ.:J1'U'!Jv.:i-r fju1.:i LL vi.:iiie4 ri1n 'l.J\11LL'11 u 'j\J LL urn1 ru::: m'jl.J f11'j~.:i ii 
... \.I \I ... \J \J \J 

'v1u1vtl um'jn1nuil1t1u1,,,1'j 1 ~ii n1'ju'iV11'j~~ f11'jVl1lJVI"' f)i)'j'jl.J1i1u1" ~n 1riu ~LL'1~.:iiii1u1~~.:in~11'1:::ii 
" " 

'v1U 1~1 u f11'j ri1n\Jf11'j\J1,,, 1'j~~f11'jm1l.J L~ fJ \I ~1 tJ ~1i1-ru'\.11,,,iJ1 mh tJ'l 1tJ'!J ti.:i1 ~ LL'1::: cJ'U ~,,,1'j'j:::~'Ua \I .. " " 
d 11d ...,_ 1 .. ... d 
l.JVltnVlf111l.J 'j\Jt-1 ~'11 ti'l.J u f11'j'lJ 'jVl1'j'1~f11'jm1:w rn fJ .:i 

f11 'j n1 nu f11'j'l.J 1Vl1'j~~ n 1'j 1'111lJL~ tJ \I L U'l.J m:::U'J'l.J f11'j~vl 11VIcJn1 riu ~LL'1Ln~m1l.J~'Uh11 
" " 
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~T'vnhm.11EM1u'Ut:M ~~LU~ ~~tJ1m"i"i~lii''U a.:iiiV1u1~hHJl'l 'i.:i 1um'ia11 .:i"i~'\.J'U'U1V11 'i~vin1"i 
~ " ~ 

.J .J '°'tJ .. .. tl II \I LI " ' 4 

fil11l.J La f.l\I Vl lJ "i~ '1vitrn'1 "i~ ffv'UVl1£J n1'ia"i1.:iammL 1viC1 tilJ 1~'Uli"i"ilJt1.:ifil f1"i LL'1~"i~'\.J'\.J f11"i'U'i'Vl1'i 
d .., .., cJ.q 1 Q .., d 0 .. '! l'lfil r!Vl L VllJ 1~ aii f11 "i'1 vi an vi "iVW1 f1"iV1 L VW\!Vitl 'lJ f11 "i'\.J "i'Vl1."i '1~ n1"i l'l11lJLa fJ\I f11"imL'lJtN1'lJIJl1l.J 

a. ._, .J v II cJ :'I I.I 

f1"iZlJ1'lJf11"i'\.J"i'Vl1"i'1vif11"ifl11l.JLaV.:i f11"iViCilJ'lJ1W'\.J'\.J'!JtllJ'1a1"ia'lJLVlfl1 f11"i"i1V\11'1JLL'1~f11"iatia1"i Lu'lJIJl'lJ 
~ 

~ n1n'Uvi LLCI (01iJ) tl1'1~\lfil ru~ f1"i"ilJf11"i'U1Vl1"i~vin1"ifl11l.J L~fN (Vl1titJ'lJf1"i"ilJ f11"i Vl1til'lru~~ 
~ " . 

t.J1 f1~1) ~'U zj .:itl "i ~ f1 tl'\.J vl1 v~ii-,1 f1~~ tl "i~ a'U f11"i ru LLCI ~ fl11lJ L ~f.J"l'!J 1 C\! L~ tl1rl'\.Jf11"ivi1 L U'U \11 'lJ '!J tl\I 

"1t.11t1.:i1u L 'liu V1t.11£J.:i1u~ii n1"i1 oU"i~'\.J'\.J L Vlfil tu fa ~a1"iam VJP!L tJm1« n 1 u f11"ivi1 L uu.:i1ut11'1~1L tJutJi'ti.:iii 

"d .. 1 0 ..... 1" " d .., q Q 

~ L '!JV 1'!J1qJBa"i ~ ti f11"if11 f1'\.JVl"itl Vll'111lJ L Vl'lJLf1V1 f1\Jfl11l.J L Vi v.:ivm LL'1 t fl11l.JL VllJ1talJ'lJtl\I f11 'i'\.J "i'Vl1 "i 

~~ n1"im1lJ L~v.:i 1 t1L~B.:im1l.J L~v.:ivi1.:i 1 '1f L 'Ut1{'!JB.:1~1V1u1V1t11 V'!Jti\l~liLLri::~u1m"i"i~lii'ua.:i L tJutJi't1 .. " ~ 

II '1 " da ' 
f11"i'1 "i1.:J LLi'I Z"if1~1'4fili'l1 f1"iLbi'l::1 CilJ'LH5"i"ilJ'V1Vl'!Jtl •Hl o:J fil f1 "i 

f11 "ioV '\.J LP\~ ti 'lJ "1tl1 V \11\J '!J tJ\I ~~tJi' tlo:J tJ1 Pl V'\.J l'1 '11 f1 "i~lJPl f1 Wl1'r'i f11"i'U1Vl1"iVl~ViV1 f1 "i\J l'1 l'1 Cl L~lJ ~\I LL~ 
~ . ' 

f11 'i~ "i"i'Vl1 f11"i~\Jll'lJ1\J I') '11 f1"i1 \Xii fl11lJ1fl11lJ a1l.J1 "iCl f11"i'1.:i La~l.J LLCI t~ n~111zj\l'Ul'1CI f11"i~iifl11lJ1 
'I " 'I \I 

111111.J a1l.J1"i Cl 1viV'\.Jfil'11f1"i nB11L U'lJ~'lJ'Vl ~YiVVI"' f1'lJtlo:Jtl\lflf1"i~Vi11 lXB.:ifi mtl"i::'1\Jf111lJ~1L ~'1 
' 

n1'ia 11.:iul'1C11n"i1 lXiil'111lJ1 Lrnt't1 m~::1 u n1 "iu ~V11"i~~n 1'im1lJL~ v-:inm tJu'11uV1~.:i'Uv-:i ' ~ 

f11"i\J~"11'i~Vlf11'if111lJL~EN '41'1"1f1"ifl1"ilJYi~~f1"i"ilJIJl"i~V!Uf1fi.:im1lJL~t1-:i (Risk-aware behavior) "i1lJfi.:i 

fin~n 'i'il.Jf11"i\;)vi~t11'1LV1V1 off.UBlJC1a1"ia'UL 'VlP!LLC1t<U't1lJ'1 f11 'iU~Vl1"i~vim "i11111m~v.:i "I ~ ~ 

f11"ia11.:iYi~~ f1"i"ilJ~~ (Desired behaviors) 1 t1n1'i'1.:i L~~l.Jf11 "i\J~Vl1"i~V1 f11"ifl11l.JL~V\ltJ1'lJ 
1\Jll\J tJ'i"ilJ~ ~'U ti.:i B-:i fi n"i L tJ u ~ .:i ~1r1 C\! n 1"i a 11.:11 CilJ'lJ Ei"i "i:w~a-J'um.pJ n1 "i'\.J~ n1 "i ~V1n1"im1l.J L~ £J .:i 

U"iZf1tJ\J~1V 
d fVd "l' Q .., d I 

<il. f11"i~ Ba1 "i LLCI:: f11"i Ill "iZVl'lJ f1 Cl\l'lJ ~tl\J 1 v f11 "i\J"i'Vl1 "i'1vi f11 'il'l11l.J La tl\l'lJtl\IVl'lJ1 V\11'lJ 

1£>. f11"ia11.:im1l.JIJl"iZV!Uf1fi'IVIU1~~tltJ\lfl f1"i 1 t1 f11"iLL ~-:i.U tll.Jll~ vitl f1~ 
~ 

m. f11"i~11'1Yi ~ ~ fl"i"ilJ f11"i LL U\IU'lJ<U'BlJ'1f11V 1 'lJtJ\I flf1"i 

(( , f11"i~11-:JYi ~~ fl"i"ilJ f11"i~V1~\J 1 '11111l.J'lJ Lv\J1V f11"iU1Vl1"i~~f11'ifl11lJ L~V\I 
ct. f11"ia11.:iYi~~ fl"i"il.J f11'ilJl"iZV!Uf1fio:JA11l.JL~V\ILL'1:: fa ma 

n1·rnvu'Vl111vvitJ1~fil11l.Ji''U~VJ'tlt>'\.Jvl1'Uf11"i'\.J~'Vl1"i~vin1"ifil11l.JL~tJ~ 
V1t.11 V\11\Jf11 "iii f11"i tl1V!'lJviel1'lJ1'1 VIU1~ f111l.J~\J~ Vl'!ltl\J 1 \JL~ tWUtl\I f11'i'\.J ~Vl1"i~Vlf11"if111lJL~ fj\I 

()~ 1\1 oUVl L '1\JLLCI:: L VllJ1:: '1l.J tl"i:: f1 tl'\.Jvl1 v L ~1'Utl\lfl11lJ L~ V\I (Risk Owners) zj.:ifo ~Vl'11tl\J 1 t1 f11"i1Jl (J)IJ11l.J 

01 "i'i1 tl\11'lJ V11vf11"i'1'1'1C\! C\j1Nf111l.JL~V\I ~~'\.J~Vl'!Jtl'\.J 1t1f11'i~Vl~'Uh1t1n"iru~fl11l.JL~EJ\1Ln\1l~tl1 m::lii''l.J~ 
n1VltJ vi 11 Lrn::~~iiV1u1~1'Wf11"if\1'\.Jfill.Jtl1tlU~vilJ11l.J1 lXiif11"i\J~Vl1"i~vi f11"ifi111l.JL~tl\llJ11l.JLLt.ltJf11"i'\.J ~Vl1"i " . 
., d 
~VI f11 "i fi111lJLa£N 

n1"J1J1"J::vrtl'nCi-:imhhu1viL~v 
" 

m "iu 1m"i~vi n1 "im1l.J L~ v.:iua n'11 n'1~ f'11\i.:in.:i1' 111 Cltl"i::a.:ifi'Umti .:ifimL tJt1l-1"' mL~1 ~'U~l-11"ic;l a.:i ' ~ 

~1\i.:ifi.:i~ii~1u1viL~V1'lJf11"iU~Vl1"i~Vlf11"ifl11l.JL~V\lvl1tl 1viVLUYi1::fl11l.Jfil1Vl'Vl1.:i'Uti\I~., ~v-~--
" .., dC'll I ' d dd I U Q ~ v 

f111lJl'l1Vll-11\l'Utl\IU1Z'!J1'!J'lJVllJIJltltl\lflf1"i "i1l.JC1\lt.1'1f1"i~'V1UYllJVltl~\11'1l.J Ll31"i~jjf1'1 LLflZ'11l1 LL1~lJ··· 
), tff: '/:•, '\t ~·qr!&· 

( . ~ -? ., •I , ,/.: "I. 
l·l. ""-•· .... ,,,,. 
.. J7 .... ) ' 1·1~ 
~ 



- ct -

0 ' ' .... 1 ' ... ~ 1 n1'in1Vl'U~tJ'Vl5A1a(ll'I/nmivrn 1(ll'1u'i::a.:iR mi::fl1'i\;1~"'1'U \I • • • 
n1 'itJ ~Vl1'i~~ n1'ifl11l.J L~ EM Luu LR~ a.:iii u'lh EJ ~u ~Vl1'i 1 tJni'i n1vru~ E.J'Vl5fi11 ~\;l{/nn E.J'Vl G'lJ u.:i 

\J • • 

ti.:il'ln 1 L ~a 1 ~V1tl1 E.J.:i1u,!u h11~V1Gl'11~ lll{/nn ~'VIG'lJu.:ia.:il'l m~ u~fla t1.:in'UW'U Gn'1ml.J n~Vlm mLn::V1i!1~ 
F111l.J'!utl~'lJutJ'lJu.:iV1tl1E.J.:i1'U ~'Vl51'11~1ll{/n"~'Vl6ui\JVllJ1E.J11l.J~.:iur.1'U\JQ'U~11'!lni11::m~E.J11 LLc.J'lJUflllii 

'i1'lln1'i1::E.J:a.h'Unn1.:i V1~uLLc..iuu5llii11'1Jni1u1::'11tJ'Uu ·mtJ1E.J.:i1u 

L~ uVltJ1 f.J.:J1'lJ'lJu.:i'! ~n1Vl'lJ~f.J'Vl51'11 ~lll{/n" E.J'Vl51~ fJ ~ u~f'l f1 tl.:J tl\J fl11l.JL~ f.J\I~ f.Jul.Jfo 1~1::~\J - . . 
u.:i l'ln 1LLf11 m1u~"111~~ ni1 fl11l.JL~E.J\1'1:: '1n 1-if L U'U Lfl~u.:iiiu 1 uni1 ri1vt'U~V11.:iL~ tin'llu.:i.:i1'U/LR1.:i ni1 ( .:i1u 

\J 

1,,,1Joi) LL":: m'iri1V1u~1 Ill ~u1:: ~.:ifh ::~u ni1ufillii .:i1u 11l.JCi.:i ni1l.JtJ'UVllJ 1EJm 1l.Jfotl ~'lluu 1 um1u ~,,,11 

~vin11m1l.JL~ E.J.:i~1~.:ia.:ifim t~E.Jui'1ri1V1u~Luu~1u,,,~.:i'lJu.:i~1~1~r.1"'m1llnllii.:i1u (KPI) 

1
.,., 

n1'i "IJ'llv1l6'la1'ia'UL'Vlf'1 
\J 

1 'Uu'1~U'U.if v~" ~11~m 'Vll'l L uu~.:i'111'i' qiei~1.:i~.:i1 u m1~1 LUtJ\11'U'llv\IVltJ1 E.J\11'U a.:il'lm~ii 
n1'itJ~V111~~n11-ifulJ'1~11~'UL'Vll'1u~1.:iiiu1::~V16n1w~.:ic..int~E.J~1.:i~ein11u~V111~~n11A11l.JL~v.:i 

\J 

1;1tJ1V\11'Ufl11Vl'11wn 1-if-if vl.J'1~11~'UL 'V11'11 'Ufl11tJ~Vl11~~fl11fl11l.JL~ m L ~u 1~~tJ~Vl11~1l.J11'1~~~lJ1 '1 
\J \J 

1~ EJ 1-U-if mrn A11m~ E.J.:i L U'U~'U~1u V1tl1 E.J\11'\.J m1ri1V1tJ~u1:: Ln'Vl-if mm~~ ei.:i 11\J 11l.J 15m111u11mrn:: 
~ ~ ~ 

n111 Lm1::l-1-if vl.J'1 LL'1::tJflfl"~fl111~-!u-if eil.J" 
\J • \J 

v d QI tJ ,,r:J !'1 dt I ' 

'Uvl.J"fl11l.JL~ E.J.:J uW nm.JmE.J L Vl(;ln11ru'VIL u'Uc..1'1 m::'Vl\JY11.:J'1'UVl1 vV11.:iu1 fllllvtl\lfl fl1 ~1L vtlll 
\J • • 

Fl11l.JL~E.J.:i ~1c.J"'fl~'Ufl11l.JL~E.J.:i Vl~v~1~1~f111l.JL~E.J.:i~'111'i'qi (Key Risk Indicators) -ifti~'1~11'1'ULV11'1tilei.:i 
~fl11lJCln~ei.:i Lzjtl~tl 1~ L~E.J1-ifei.:inum1~~~uh LL'1::Vl'U~tlL1'11 ~\I~ 'l-ltJ1fJ.:J1'UU1'1W'111'1J1fl11'i1tJ'i1lJ 

\J 

.I d c:i. 4' .J u <f '-'"=' d 11 .a. 
n11u1::m"c..i" mvfl1'i1Lfl'i1::Vlfl11l.JL'1E.J.:JLL 'UtJulll b 'Ul.JlllLWtl'1~'lJtlc.J~Ylm~'11fl\.Jflfl'1 (Human errors) 

' 
n11~ ~u1ei ~1.:ivimilei.:i 

Q It.I d ti CJf V I I d ' Q U 

fl11tJ 1VI 11'1~fl11fl11l.J L~ f.J\llll v\ll.Jn11W(;lJlJ 1tl fJ 1\1 Ill u L '!Ju .:i f'l11l.J ~l.JtJ'i (\J'lJtl\l'i::tJtJtJ 'iVl1'i'1~n11 
\J 

m1m~E.J.:i~'Uutjnu'lltJ1~ tA1.:i~~1.:i Pl'flE.Jmw'lJu.:ia.:ifim nlJ~.:ini1H1~u'U'111'1uLV11'11'Ufl11u~m1~~m1 
d I Q 0 , d '1 Q U d ' 

Fl11l.J L'1 V\I '\t1'U1E.J\11'1JU1'1W'111'1J1Vl1 Benchmark1n~ L ViuW(;lJlJ1W\J\J'U'i'\t11'i'1~fl1'ifl11l.JL'1E.J\l'llu\lu\lfln'i 

u fJ 1\1 ~ tl L ~ tl-l VltJ1fJ.:J1'Utl1 '1 ~ \;lJ 'U1'i ::tJtJ fl11\.J ~Vl11 ~~ fl11 fl11l.J L~ fJ \IL ~l.J ~'U '11 fl fl11'1.J ~Vl1'i~~fl11 fl11l.J L~ V .:! 

LL'U\J Silo ~(1lllJ1 LU'Ufl11\.J~V111~~m1m1m~ E.J.:JLL tJtJ\j1ru1 fl11 LL'1::W\Pl.J'U1~m ~u.:i t~viifl11c.l.:ifl11u~V111 
~Vlfl1'ifl11lJL~E.J.:iL-if1~m::u1'Ufl11fl11~1Lil'U\11'UL~f.JUfl ~'llu\1~1Lil'U.:i1'ULL"'::n11~~~'U1~" 
" .J \J 7<0~/" 
V11'Ufl11lJL~tJ\I 



- ct -

n';i::u1t.1n1';i'U~'V11';i~~n1';i\Pl'J1aJL~r.1.:i 

"" ., d ~I d ~I ' d •I " n1::U1\Jn11'\.J1'Vl11'1Vln111'l11l.JL'1EJ'1Lu\JnWU1\Jn11V1Lu\J1'1"ilWlVL\Jtl'1 u"rnmlUVl1EJ 

"" ' ' Ci) . m11Lf111::1 .. rn'1fln1 

l!:>. m1ri1'VluV1u1vu1vm1u~m1~V1n11fl11l.JL~EJ'1 
rn . n111::'\.Jfl11l.JL~EJ'1 • 

•I "" .,j 
Cl'.. n11u1::Ll.J\.lfl11l.JL'1EJ'1 

d 
ct. n1"i1Jltl'\.J'1Utl'1fl11l.JL'1EJ'1 

ti. n1"i~VllJl1l.J LL"1::Vl'\.JV11\J 
d 

!rl. n11'1tl'111LL"1::n1111EJ'11U 

"" ' ' nTn Lfl11::V1t1'1fln';i 

1 \J m11 Lfl';i1 ::,,,. £1'11'1 n1'Vl\J1 EJ-11\Jlli' tl-1 L '1J11 '1 L~ EJ1 tl'\.J~\J5 fl\1~1 l.Jn!) 'vl:l.J1V el1\J 1\J'VIU 1~ LL"1::fl11l.J 

fo~l'l'llv'\.J'Utl'1'VIU1 EJ-11\.1 ';i1l.J0'1 ~V151111'11J1i'lJ1~ ~'V15P!1M1i·rnv1u nrn't'ln.:i 111.J 0'1\J 1vu 1v'tlt1'11~u1ri~ 

L~ m '1i't1'1 nu'Vll11 EJ-11\J LVI v m11 Lm1:: "1t1'1 An "illi' t1'11 Lm1::,,,.~'1U'1'1t:J/11v1 'l.J LLri ::u" ~ vm vuv nt1'1i'l m 

'vli.11v'11'1.Jt11'1Lftt1n 1 -U'Lfl~v'1i'.lvm"i1 Lfl"i1::i.1a'11'1m L 'liu 

Ci). SWOT Ana lysis LU\Jm"i1Lfl"i1::i.1~V1LL~'1 ~Vltltl\J fam~ LLn::~U'11"ifl 

l!:>. PESTLE Analysis LlJun111Lm1::,,,.~1um1Li'.lt1'1 (Political) ~1ULPl';i~~n'1 (Economic) 

vl1\J"'.:Jfll.J (Social) ~1'UL'VlflL\JL"1V (Technological) ~1Un{)'Vll.J1tl (Legal) LL"1::~1\J'1Jl1V'ILL1Vl"Bl.J 

(Environmental) 

n1';irl1\/1'\.JVl'\.J fou1 v n1 ';iU'i'V11';i~Vln1';ifl1111L~E.1'1 

cJU~'Vl1"iL U\J~ ri 1'Vl\JVl'\.J Lv'\.J1EJ'\.J ~'Vl1"i~ VI m "ifl11l.J L~ EJ'1 LLn:: ~rh nu VI LL fl L uum ~fl11l.JL ~'U'lJtl'\.J 
\I " " \I \I 

'\J 1vu1v~.:i mh:i Ll'IEJU fou1vm"i'\.J~'Vl1"i~VI m "ifl11l.J L~V'1 t11\l';i::tJ~.:i1~ riu1::'1'1A'U£1'1n1';i'\.J~,,,11~V1 m "i • • 
.J v d ..,, Q Q ..,, d d .J ..,, 1" .... 

f111l.JL'1fl'1 '\.JV1'\.J1Vl'VIU1Vlfl11l.J';i'\.Jc.Jl'l'lJtl'\.J'U£l'1n1"i'\.J';i'V11"i\JVln1 1fl11l.JL~m LLl'l::fl11l.JL'1tl.:JVlfJCll.J"i'\.J Vl"i::Vl'\.J 

' ti'1fln';i 

fl11l.J L~t1'1~t1£Jl.J1u 1~1::~ut1'1An1 (Risk Appetite) 'Vll.J1Vn '1 "i ::~\Jfl11l.JL~£M1 \Jfl1V'l11l.J'Ut1'1 

ti'11'1n1~V1u1v'11ut1t1l.JfoL ~vvi1 L iiu'11u1 ~U"i"iri11;u1u 1::'1'1i'l'Ut1'1£1.:ifii' m m11::um1m~v'1~Val.J1u 1~ • • • 
"i:: ~ '\.J Cl '1 i'1 n ';i L tJ \J n 1 "i LL '1 VI '1 L" IJl u 1 ';i l.J ru 'tJ ti '1 cJ '\.J ~'VI 1 ';i LL "1 :: cJ ri 1 n \J Vl LL" 1 \J n 1 "i vi 1 L ii tJ '11 \J 'tJ Cl '1 Cl '1 A n 1 

" \I \I 

n1"iri'1'VI tJVI fl11l.J L~ ti '1~fl£)l.J1u1~fl 1"ifi1U'1fi'1PlntiJl1V'l'U £1 '1 tl'1~ m1 '\.JL~ tl'1n11 ~VI n1 "i fl11l.J L~ ti '1 

LV1t1~nvfl1 Yi1um1~1'1n1"ifl11l.JL~V'1'UB'1tl'1Am (Risk Capacity) ~uticinu'1uu 1::l.J1ru uflri1m LLri:: 
~ . 

f111l.Jfl11'1'Vll'1'Utl'1~i'.l~1u1~L~tl ~'1d 'VIU1tl'11\J£l1\J"i::U"i::v1um1m~V'1~fJt1l.Jfo1~LU'\.J ct "i::v1u L'litJ 
~ , 

.,. d ., d 1 " " ., d 1 "• I d 1 ., d \Jf)L'15Fl11l.JU'l£J'1 f.Jtll.J"i'\.Jfl11l.JL'1f.J'1 Vl'UtlEJ fJtll.J';i'\.Jfl11l.JL'1EJ'1 Vlu1tln"11'1 LIJll.J \JEJtll.J"i\Jfl11l.JL'1EJ'1 LL"1:: 

fltll.J'r\JFl11l.JL~EJ'11~mn~'1VI L U'Ulli''U • 
' 'i d d ... 1!:'! ' . 1 «1 .. 1"""" 'Vl\J1 EJ'11\J tl1'1 LL'1Vl'1'\HfJ'\.J1f.J fl11l.JL'1 V'1'VlfJ£ll.J"i'\.J l'I L 'U LL\;l n::u 1:: LJlVl fl11l.J L~ tl.:J L V'l£l 'Vlc.J'\.J"i'Vl1 "i 



L 
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n1 'l 'l ::\Jl'l1 1l.J L~ f-"1 • 
d d .-.J Q ~ c:Jq I " ti ' ' 

n1'l'l::\Jf1111JL'1tl\I A ti fl1'l'l::\J L Vllll n1'H\J'\lltl1'1LnVl'lJ'l.J'\ll1JtJrtn';j::Vl\Jllltl11llCl 'l::'1\IA'!Jtl\IWIJ1tl.:31'1.J .. , , " 
~.:i 1 U v11'1.J\J1nLL'1::v11'1.J '1\J 1 Ufl1'l'l::\Jf1111JL~ tl\IVIU1 tJ\11tltl1'1vi1'l1 tl~tll'l111JL~ tl\l~\IVllJVI (Risk Inventory) • 
LVI tl'l1tJ~tlf1111JL~ t1.:il'i' t!\llifl1'ltli'utl 'j \lt!V1\1'1~1 L'11J a LVI ti v11'i' t1-V'ul.J "~ L uu\1 '1'1U'l.J n1'l'l::'Uf111lJL~tl.:3 , " , " 

I lo' d U ,J U ~ 
'vl'l.JW\11'1.J fl1 'l'l::'U'!Jt11Jmn t11 num11Jrn t1.:i V1.:it.1 . " 

' d n LVlllln1'lruA111JL'1tl\I • 
'lJ '11L Vllll'!Jtl\lf1111JL~tl\I Vl~t111i'1c.J"'nvi'um11JL~tl\I LV1t1n1'l1LA'l1::"1n.:i'11 L Vllll~LL Vl\l~\I (Root • • 

Cause) 'lltl\1!'1111JL~tl\I 
" 

A c.J'1 m::VJuYl.:iv11tJ'1'U LLi;:i::/V1~av11tJu1 n 

VIU1tl\11'1.Jtl1'1~Vlmi1JA111J L~ tl\l~ii"' n~ru::Vl~viitJ'1 m::Vl\J~L 'Vlilt1t1n'l.J 1 n 'l.Jtl'l::LJl'\llf1111J L~tl\I • 
L~ tl1 tl U L ~el 1 ~ n1'lW '11'lru1 LL'1:: n1'l'U~Vl1'l~ VI n1'l A111J L~ tJ\ltl'l:: LJl'\llL~ !11 fi'uij l.JlJlJ tl.:l 1 'l.JJl1Yi'l1lJ-U' VIL '1'1.JlJ1n~'l.J • 
Vl1mJ1.:lfl1'l~ Vltl'l:: LJl '\ll f1111JL~ t1.:i 1 tlJl1A c.J t11 n 

01 'ltl 'l::Lij'l.J f111l.JL~tJ \I 

ti .. d ti ., 
n1'l 'l::L1J'l.Jf1111JL'1tJ..:i 'l::nau V11t1 

• ' ti .. d ' 1" d ' <JI. n1 'ln1Vl'l.JVI Ln ru'fl fl1'j ·rn Ll.Jtlf1111J L'1 tl\I Vl'l.11tl\l1'1.Jtl1'1 'l.1fl~ LL tltlfl11lJL'1tl\llll11JLnru'fl fl1 'j 

U'l ::LlJ'l.Jfl 111J L~ t1..:iv1'1t11ii1..:i 'l L 'li'l.J v11t1 Lvfl1'1 v11t.1c.J'1 m::Vl'U 'l1lJ n~vi' 11.Jf"l111J'11lJ1'lCl'lJtl\ltl\IRn'l 1 'l.Jfl1 'j 

~Vln1'lf111l.JL~tJ\I LL'1::v11t1"'n~ru::'lJeJ\lf111lJL~tl.:J LVlt1'li1.:iA::LL'l.J'l.Jt11'1n1Vll.JVILUtl Q1 'li1.:ifl::LL'l.J'l.J Vl~tl ct 'li1.:i 

fl::LLUtl 

l!:>. fl1'lL ~A:: LL 'l.J'l.Jf1111J L~tl\I 16m'l1 ~A:: LL 'l.J'l.Jf1111JL~ tl\I L ~'l.J n1'l'11Jm~ru n1'lvi1LL uu'11'l1 '1 

n1 'ltl 'l::"qlJ L ~.:itl Du~ n1 'l 'l:: Vil 1\IVI U1ti.:)1'1.JJl1tJ1 u n 1'lvi1 Benchmarking fl1 'li LA 'l 1 ::"1 '1 '11\J n1 'j ru 
(Scenario Analysis) ~.:iii' n1'l1~A::LLt1t.1m1m~t1.:J'lJeJ.:JLLlii'1::na.:i.:i1u (Silo Thinking) LYit1.:i16L~tJ1eJ1'1 
'1" 1" d .. .. 1" 'V11 Vln1'l '\•IA::LL 'l.JUA11l.JL'1tl\11Jf1111Jf11VILA'1tltl VI 

.. d 1 d ' ti .. J L ' J da ' 
Q'l . n1'l"r'i'11'lru1f111lJL'1tl\I '1.JJl1Yi'l1lJ L1JtlVl'l.J1tl.:J1'1.J 'l:: LlJl.Jfl11l.mrn.:i 'l.JLLllli;'l::f111lJL'1tl\l '\ll1Jllltl 

11'1 ntl'l::'1 .:JR'lJe:i.:i ihm'l1JLL~1 V1u1t1.:i1tJl'i't1.:iw'11'lru1c.Ji;:i n 'l::'\ll'U'lltMA111J L~t.J .:iillii ti11ll m.J 'l::'1.:iA1 tJWvl'U n~l.l • • • 
LL'1 ::c.J" n1 :: Vl 'U~iilii t!VIU 1ti.:!1'1.J 1 '1.JJl1Yi 'l11J L 'liu tJ" m:: Vl\Jlii tlf111lJL~ !J\I ~il Iii tin'1 n')'jlJ tl1 '1iiU tltl LL Iii ii 
c.iri nw'Vlu liit11'1J1ntl1::'1.:i R'l:: vi'u na.:i V1~t1m 11JL~ t1.:i 1o m11l L~t1.:ivfhJil~m m::'Vluliicin\ln1'llJ t11'1ii c.1'1 m:mu • 
liit1V1u1t1.:i1u1umm1:1.J LUtJl'i't.1 

ci'.'.. m'l~Vl'11vi'um 1:1.JL~t1.:i L~t1V1u1t1.:i1tJw'11'lru11 ~A::LL uum 111L~ v.:i LL~1 V1u1 t1.:i1ul'i't1.:i~V1"1 vi'u 
m1lJL~tJ.:i L Ylm.111 ti~ fl1'lW'11'l ru1~Vl'1'l'lVli'Yi t11m 1 u n1'llllt1'U'1'1.Jt1\IA1111 L~t1.:i V1uw.:i1tJt11'11 off A:: LL uu 

" J 'i' )1 ... • ... J 'i' d d '... .. .'1 ..... 
ri11m'1t1.:i ( ~ t>fl1'1 x c..irim::wu tJn1'l '1 Vl"1VIUf1111J L'1t1.:i ~Vltlf111l.JL'1tJWlL V11nu ti1'1Yi'11'lru1u'1 '1 tlt>'l.J 
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nTi~ \11Vl1l.Jbbfl::'VltJ'Vl'l'U 

n11~11llil 1l.J LLn::'Vl'U'VITUL th.1m::uTtm11~1~m12.J L ~a~u11m1u~,,.,11'1111niw111l.JL~t1.:i~i1mJ 
\I 

u.:ifl.:ii1tJ1::~V15t:.in L ~v\1'11 nrn1:uL~t1\I L th.1~.:i~di111~'ULLn::L tJ~m.1 LL tl~\llil i;rn111L1'11 ~\!Ju m1~1111il1:ULLn:: 
viuvi1mlJum::mun11~Ln111~uaJ1La:ua u'1'1t1~v111~,,.,i11t1\11ulJi't1\IVl'UV11unTrn~m1'1111n1w111l.JL~t1\I 
1~ LLrl f)11L tJ~ tl'ULL Un\1~~1f'1 C\Jzj\I Ln\11'11nu'1'1tiJl1ti1 ULLn::mt1u tl n VJ1a mrn11~1L U'U.:J1'U hJL U'U 1 tJm:u 

Lu1,,.,:u1t1~n1,,.,u11111 

f)11~ \lllil 1:um1::'V1tJ'Vl1Un11'\.J ~\.111'1111 n11fl11:U L~ ti \1'11:u11CWh LU\Jn1'rn~1.:i\Jl m ~tl\l\.1~m uu1:: t1:: 

zj\I m 1v11Luum'j1 u'VI nn -rnmu n 11'!J a.:i m1u~m1'1111ni1 F111:u L~ tl\I n1 'j~1111111:u LLn ::V1uV11utJ1'1tl11 tJ'1 ni1 
, \I 

LtJ~t1uLL tln\l'!JtJ\ILLt:.iuni1tJ~u~.:i1u'!Jv\la\ll'i'n1 ni1L tJ~ t1uLL tJn.:i1::uuL'Vlfl1 u fava11'1uL Yll'I 11:wfi'ln11 
u Q "' .,J 

w\Jl.Ju 1 ')::uu m,,., 11'1111n11 m1l.J La t1\I 

n1 'j~ eJ'11'jLL~::n1'j';i1 tN1'U 

n11~eia11 L lJu ni1'1~1.:irn1:um::,,.,'4 n rn 1:uL .LJ'1 h LLn:: m1~'11'U~"ll.J'!J!M m::mu n11'U ~\.111 
~111m1m1:uL~t1\I m1~eia11Lllum11~LLnd'u.LJ'm;Jn (Two - way Communication) wJ1t1.:i1urn1i1 

~u\IV11 ·m11~eia1'f~~.:imt11 ULLn::mt1uein 1111t1m1~eia11mt11 ulJi'ei.:iLllun1')~v'11'jLL 'U'U'11n~u~m11 tJ5.:i 
\I 

~IJi'u.:i~uuqJ'ln (Top Down) '11n01Ji'u.:if'1uuqJ'ln1tJ5.:J~u~m1 (Bottom Up) LLn::ww)1.:i,,.,i11t1.:i1u~eit1 

mt11\J (Across Divisions) 

o O .J 1""' II of II .J 1""' .J \.1U1tJ\11'Ufl11n1,,_,'U\ll'UflflnVlfl11 \ll'j\J'!Ju:Un uWLf1'Vl'!Ju'l'!Jtll.J~Vlfl11 mu fl11:UCl'Utl\ln11 
, \I \I 

')1tJ\11'U ':iU LLU\JLLn ::15m111t1\11'U L~a1 ~~n1tl'U\llLLn ~u~m1 Lbn::~i'.1~1'1..11~L~tl 1~fo.LJ'a:wn'111'1'UL'Vll'I~ 
'U '\I 'U 'U \I 'U 

nn~ti\I mrnhu L~t11.LJ'e:i.:Jnum11Ji'111~uh LLn::-Xu\Jlm1n1 
\I 

.d o llo., iJd d .d 1 
n11'1v'111LLn::11tJ\11'Uliltlt:.J mn'UlllLLn L 'Un11'1tl'111 LLn ::n1';i')1 V\11'Ufl11:1.JL'1tl\I 'UJ11Yi'j"l:U'!Je:J\I 

\I \I 

u.:il'i'n'j LYltiauua1Ju,,.,u1~'!lv\l~n1nu111LLn1um1n1num1u~m1'1111m';ifl11:uL~v\l'!Jv\liJ1t1u~m1 
• \I \I 

m..i1t1\11um'1Yl'11';iru1n1\.1u1111Ji'1~1111m1:uL~t1\1~~1f'1qJ (Key Risk lndicato~s) L"'" ~VI~ . .1 
11

P'lv:Un 
~t\1?1,;:..' " 
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'U lvu1v m·wei1.1i'u F1111.1L~v.:i1::~u ei.:il'i n1 

u 1vu 1v m1veilJ-rurn1lJL~t1.:i 1~\iluei.:il'lm L llum11i.1u1m.n m ~ e:i 1i.1~1'1vrn1 um1u1m1~vim1 
.J 1 ' 'i ... .. ., 1"'" a 'i fl11lJL'1tl'lfl1tl 'Utl'll"ln'J ~Vltl~'U1Vl111~Vl'U~'ILL'1~ Vl1'\.Jn11L Vl\J'Utl\J LVIVfl ru~ n'i1lJ n11 

eru1vr111v11111~vrir n LL a~ tlvl.Jfo11 n11 ~1 L U'U\11\J'U tl\ltl\l A mi1fl11lJ L~ tl\l~tl1 vvi11~hJu11'1Ill1lJ 
" ' 

11fl ritl 1~~ .:il'i''Uv'ltl\I Rm m1u1vr11'1'vi n11fl11lJL~ tl\IL U\JVIU1~1'111l.Jfo Cj~'ll tl\J'Utl\I ~ 1tl'U1Vl11 LVltl eru1vr11 
' " 

vi1'vl~ 1~u1vr11~ vim 1rn1lJ L~ v.:ie:iv1.:ill.:il1'u LL a ~~.:i h L ~ v 1i.1erii'11u1vi L~vl1'u h11e:i.:i l'1 mii m1u 1vr11 
' " 

li'vi m1ri11lJ L~t1.:im.h.:iiitl1~~vi6mtnLa~tl1~~vi6~a L ~e:i 1i.1e:i.:il'lma11.nwtJnm.:i1um1a1111lJ1111m.h~a.:i l'1 
:.J ' ' 

'lltl·rn.:iAm 1vivr\'1il.:in.:itl1~fo'!ltl~mh~LV1P1'!l1~Lllu~~.:i (Public Interest) 

~u1vr111~rhvruvirn1lJL~t1.:i~ tie:il.Jfo 1m uv11u~1.:i 1 lil.:id 

v11un11tll)u~.:i1u 

~u1vr11vei1.1fom11.1L~v.:ilt.1-a::~utl1t.1na1.:il'Un1~mum1m1tJfim.:i1u~1ltl'Ut1.:ie:i.:il'lm LLa~ 
VmJi'Ufl 11 lJ L~ tM -a:: ~\JU v ti 1 \J m-atl l)u~ .:i 1uii ~am~ Vl\J~ LMt11-b' mn un 111 "1u~ f111'!ltl\IU'a ~'ll1'!l\J ~'Id 
~u1vrw'1~t1ei1Ji'ufl111.1L~t.1.:i-a::~u~.:ilun1'itll)m.:i1u~LMt11-b't1.:inu1.11'!Jln'i1ll LLa~m1~viJu1 

" .. ~1'Un1'iV1'1WI 
' 

eru1vr11tlfi L~ 5~'1::tlv1J~\Jfl 111J L~ EN~ LM t11-b'e:i .:i tl\Jn1'iVl'1~1llY1 nn'iru LLa~ll.:il1'm1~'1~1\11~\J\J 
\J "" • , " 

n1'ifl1\Ji"ll.J Utl'I nu lll'i1vae:iu L~tl 1i.1erii'11u1v1L~til1'u h 1 m~'U\Jli'i'ill1iiU1aLL'1~1'111lJzjtllll'i\l'Utl\ltl\IAn'J 
' " 

v11mVlfl 1u1a~m-ailtJLV11'1 
II <> tJ"°' d _, q 1 d tJ "' .J .J II 
~'U'ivr11 !l L~ffvt'1::tiv1J'a\JFl111JLav.:i m 1e:i.:i'!Je:i.:irn1lJ aill'lflt1'!Jt1\l'i~uua1'iauL vtl'1V1Lnt11'Ue:i.:i 

nu~e:ilJa v1TtJn1 'i L~\J cij tllJ'1'11\J'U1'11'1'1 LL a ~.um.Ja~ LM tl1oUtl\I tl\Jfl11llit'Ufl'l'Utl \IUWL V1 l'1 LLa~ El v1J~\J fl'l 1 lJ 
\J " • " 
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11'1 ~~11 tJ vr-U1 tM1uv v1Ji'uF1111J L~EJ .:i-a::~uuei m11vr~utl'i~ ~Ylfimmi eM-a ~uu'11'iau L viP11'Um'i1 i.1u1 m1 

u1~'U1'l!u 

11 U ~ i 
mt.1Jl1wam~HlJ'!Jv.:iv.:iflm 

mVift' n~ruLLa~1"1111J-tl1 L ~ e:i~CJ'UCJ.:i u.:il'l m L uuil -v~ v~~1l'i'rii1'Un11\J i)\M.:i1'U'UCJ.:i u.:il'l m 1 i.1 L ll'W ~ 
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,d u d C11 e,.1 ' ' I 1 d V <> 1l.I 0 " U .., ,.,J II 

Lnmnum11.1L'!leirimLa~mYiam~HU'Uv.:ie:i.:iAm e:it11.:i -an1111lJ~mvr11 vtl'1111J'11AC\jnumYian~ruvi'1~Vltl'U 

u1~~vi6f11Y'ln1'i~1Liiu.:i1u~LL V1-v1.:i 1viv 1llii n11uviL ut1u L ~CJ 1 i.1Jl1l'l ft'n~ruLLa~l'1111Ji.11L~..i e:i~e:i )+'1:1 
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nTHh'Vl'UVltl'i~UWli'ld11JL~tJ~ (Risk Categories) 

·wt11t1~1'Utlltl~'rn'l.Jfl11l.JL~tl~~~·vn.1vi~~~"m~Yl'l.Jlliff)1J1ri'l.h~'1~A'UEM'\llU1EJnu (Risk Inventory) , , 
d I d ~ IJ' Q LI I .J " d d.::it t.1 QI U 

Ll.J tlVl\J1 m1'U'i~'l.Jfl11l.J L'1 tl~Yl~'\lll.JVl LL"1 fl1'iYi'11'i (U1'1Vl nm.Jfl11l.JL'1!J\I ~Vl E.Jrl11l.J L'1 EJ~Yll.J'1 n~ru~L '\lll.Jtl'U n\J , , 

~vi n"llJL U\JUWLJ1Ylfl11l.JL~EJ~ L~ff) nu 11i'1vci 1~ n1'iflTl·1'UVlU'i~LJ1Ylf111l.J L~EJ ~ L 'llu , 

f111l.J L~ v~~1'U n'1 ~vi5 (Strategy Risks) Av fl11l.JL~ v~~LnV1'11n n1'i n1'\ll'UV1LL~'Un'1 ~Yl5~11.l 
L"1111~'1l.J vr~am1l.JL~ m1 Lnvi'11 nni'iu1 n'1 vvi51 '\.J1 .Uhfontli'a~ , " 

fl11l.JL~EJ~~1'Un1'iL~'U (Financial Risks) Av m1l.JL~EJ~LMmn\m1'i'IJ~'\111'i~Vln1'i~1'Un1'iL~'U L'li'U 

fl11l.J L~EJ~ LMv1 n'IJ n1'i Lu n~1m~'U 11.lri ntli' ti~ fl11l.JL~ El~ LM EJ1n'l.Jn1'i~\.JL~'U11.lrintli' ti~ fl11l.JL~ El~ 1\Jn1'i11.l 
" " 

tll)u~!il1l.J n!)'\lll.J1 El LL'1 ~'i~ L ,j EJ'\.J~ LM EJ1 cif v~ nu n1 'i L~\J n1 'ifl'1~ 'i1l.J ~~f111 l.J L~ ti~~ 1\Jn 1'iVJ'1~1J1Yl1~ n1 'i L~ \J 

LU'Utll'U 

m1m~v~~1\Jm'i~1Liiu~1u (Operation Risks) Av fl11l.JL~mvhnvi'11nm:rn1un1'iv11~1uvhl.i 
fltl'i~~Yl5~"'\ll~v1~~u'i~aYJ5111Yi 

m1m~t1~~1um'itll)u~ml.ln!)'i~L UEJ'IJ (Legal Risks) Av A11l.JL~t1~~'\llu1v~1\J 11.lt!l)u~ml.J 
n!)'\lll.J1EJ w L ut1'1.J cilau~fi'u "1'1mnru'fi tl'i~m111 l.J~flru~~!l.JUIJ1~ n:u~~ n!J/ULtJ'IJ1t1/~i'.lt1/LL \J1vi1~ni'i 

tJl)~~1'U'1JeNwu1v~1u 

.,j ti 'i 'i .. ( . ) .,, cJ cJ Q 1 1 .. 
fl11l.JL'1EJ~Vl1ULVlfl~U~'1EJ~1'i~'ULYlP1 Technology Risks Au fl11l.JL'1EJrnLnV1'11nLVlfl u '1EJ 

'11'i~'ULYIP1 

m1m~t1~~1um1l.JU1L zjt1nt1'1Jt1~ei~ri'm (Reputational Risks) ?iu fl11l.JL~EJ~~~~~" n'i~Vl'l.Jlliv 
Jd dV ·d~ ' 
'l!UL'1m f111l.JL'tltll.J\J LL'1~f111l.J\J1L'Utl'1tl'Utl~tl~flm 

tJ 'i ~ LflYl 'U El~ fl11l.J L~ EJ~'\llU 1t1~1'U'11l.J1'irin1'\ll'U vi 1~ v ci1~L'vl:U1~ '1l.J rl'IJVIU1 ti~ 
n1 'i\J ~m 'i'1 vim 'ifl11l.J L~ t1~ 'i ~ ~ut1~ri' n 'i Ln vi fl11l.J-U'vi L '1U 
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Ln ruan n1 'iL "1fl:: LL'U'UR'l1l.J L~ tl.:J 

" mtJt-rnm:::YJ\J 

l'l::bblJ\J I fl11l.J\.UJ1 tl I Ln ru'tl 

ct I ~·nnn I ii~nm::V1u!ii'1u~1'U1'UL~umnn11 ... ................. ...... .... ~1'U\J1Vl ,,,~a 

ii~nm::VJ\J~v~~\J\J~n1'il.nnn11~m.m:: .................................... ,,,~a 
Q I I d di ;' 1 V odj 

l.J~nm::VJ\Jll1vfl11l.J'U1L'llv'1v'1Jv.:ia.:iflm "U'l::viu .... ................................ ,,,'lv 
ii~nm::VJu~mf'l'i~!n\l'i::~u .... ... ................ ........ .... .. ,,,~a 

~.:i~nl1ivm'i::n1'ifl"'.:i'1Ja.:i~\i\J1n~1\J1\JL~'U ..................................... ,,,~a .. 
• ' • I iJd I CilCl .., l'c:i., ..., 
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