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ในการบริหารงานของทุกองค์กร อาจเกิดเหตุที่มิได้คาดการณไ์ว้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบ 
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แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2565 1 

บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของค์กร 

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535   โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 โดย ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล และวางนโยบาย
ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความก้าวหน้าในระดับ
นานาชาติและให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความ
งามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก  
  ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชทาน
พระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือ
ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  Queen Sirikit Botanic Garden” 
  ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยน าหน่วยงาน
ราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2545  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณ
ไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพ้ืนที่
สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการด าเนินงานที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้พัฒนาพ้ืนที่จัด
แสดงพรรณไม้ อนุรักษ์พืชในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์หรือพ้ืนที่แหล่งชุ่มน้ า โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2535 ให้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพ่ือจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ 
2) ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอ่ืนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 
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4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช 
รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ส าหรับการสันทนาการ 
พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ 

6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7) น าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายซึ่ งของที่ เกี่ยวกับกิจการ
พฤกษศาสตร์ 
  8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

 

1.3 วสิัยทัศน์ (Vision)  
 

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 

1.4 พันธกิจ (Mission)  
 

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช นอกถิ่นก าเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในปี 2565 
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรีนยรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของ 

ประเทศ 
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประกอบกิจการเพ่ือ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

1.5 ค่านิยม (Core Value) 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึง 

วัฒนธรรมการท างาน ที่จะน าสู่เป้าหมายส าคัญขององค์กร เพ่ือน าสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ 
และส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้ก าหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า     I       PLANT 
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1.6 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ตารางท่ี  1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์
ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
 

1.1  พันธุ์พืชของประเทศไทยถูกรวบรวม จัดเก็บ 
เพ่ือส ารองพันธุกรรม รวมถึงเป็นตัวอย่างอา
งอิงทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 

1.2  ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คืน
ถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ คืนความหลากหลายของ
ระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ 

1.3  สร้างเครือข่ายเพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์และบทบาทการเป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

2.1  ส่งเสริมให้มีผู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคม
และพาณิ ชย์  จ ากกา รประกอบกิ จก า ร
พฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพ่ือน าสู่การ
ใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.1  มุ่งให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และการ
อนุรักษ์โดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักนการ
อนุรักษ์ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
3.2  มุง่สร้างคุณค่าจากการประกอบกิจการ

พฤกษศาสตร์และผลงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคเชิงพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

4.1  เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ
สูงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 



 

 

  แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2565 
  5 

1.7 โครงสร้าง 

 

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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บทท่ี 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

2.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
ด าเนินไปอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน บรรลุเปูาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
แต่ในความเป็นจริงแล้วการด าเนินงานของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะวางแผนไว้ได้ดีอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่
คาดไม่ถึงที่อยู่ในการควบคุม หรือนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัตต์ และบางปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท างานท าให้งานที่ท าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ได้ โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบนั้นมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ หรือ นานๆ ครั้งก็ได้ และอาจ
มีผลกระทบที่รุนแรงหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากก็ได้ 

   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ใน
การอนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวม
พรรณไม้ไว้ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดความม่ันใจในการท างานให้บรรลุภารกิจหลัก
ของ อ.ส.พ. จึงได้ก าหนดให้มีการน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงาน อ.ส.พ. เพ่ือเป็นเครื่องมือ
และกลไกลที่จะท าให้ อ.ส.พ. สามารถบรรลุภารกิจ และวัตถุประสงค์ท่ี อ.ส.พ. ได้ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด 

  นอกจากนี้ อ.ส.พ. ยังได้มีข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ส าหรับประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. โดยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(Risk manament & Internal Control : RM & IC) เป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๕ ซึ่งได้ก าหนดให้การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินย่อยในการ
ประเมิน ๕ หัวข้อ ได้แก่ ๑. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร ๒. การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๔. การบทวนการบริหารความเสี่ยง       
๕. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล 

 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เป็นดังนี้ 
1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
2) ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ได้ภายในขีดความสามารถที่ อ.ส.พ. และน าไปใช้ในการบริหารงาน 
3) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
4) เพ่ือหาโอกาสเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ใช้บริการและ อ.ส.พ. จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
5) ระดับคะแนนการบริหารความเสี่ยงตามระบบประเมินของ สคร. มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 



 

 

  แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2565 7 

2.3 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
2) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ 1 ครั้ง 
3)  พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี

บัญชี 2565 

 2.4.1 ตัวช้ีวัดที่มิใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

2.4.1.1 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในการขอรับรองมาตรฐาน Botanic Gardens 
Conservation International (BGCI)  

การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI.เป็นมาตรฐานสวน
พฤกษศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง และเพ่ือเรียนรู้ โดยเป็นการด าเนินงาน
ในการรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เทียบเคียงกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน า โดยวัดผลการด าเนินงาน
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้แล้วเสร็จร้อยละ 80.ของแผนงาน/โครงการที่ก าหนด เทียบเท่าคะแนนระดับ 1 
สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้แล้วเสร็จร้อยละ 90.ของแผนงาน/โครงการที่ก าหนด เทียบเท่าคะแนนระดับ 2 
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดบัท่ี 2 และสามารถด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 2565 ได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 ของแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 

เทียบเท่าคะแนนระดับ 3 

สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ 1 ภายในปี 2565  เทียบเท่าคะแนนระดับ 4 
สรุปปัญหาอุปสรรค และทบทวนแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรอง มาตรฐาน BGCI  
ในระดับที่ 2.และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ 

เทียบเท่าคะแนนระดับ 5 

  2.4.1.2 การเพิ่มจ านวนนักวิชาการและนักวิจัย 

    การสรรหานักวิชาการและนักวิจัยให้เพียงพอในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากจ านวน
นักวิชาการและนักวิจัยที่เพ่ิมขึ้น โดยการวัดผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ไม่สามารถเพิ่มนักวิชาการหรือนักวิจัยได้  เทียบเท่าคะแนนระดับ 1 

สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของเปูาหมายที่ก าหนด เทียบเท่าคะแนนระดับ 2 

สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด เทียบเท่าคะแนนระดับ 3 

สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเปูาหมาย เทียบเท่าคะแนนระดับ 4 
สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการไดม้ากกว่าเปูาหมาย และทบทวน 
แนวทางการเพิ่มจ านวนนักวิชาการและนักวิจยั โดยน าผลการด าเนนิงานและอุปสรรคทีผ่่านมาและ
กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติ เป็นปัจจัยส าคัญในการปรับปรุงแนวทางการเพิ่ม
จ านวนรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดนักวิชาการและนักวิจยั และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ 

เทียบเท่าคะแนนระดับ 5 
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เกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2565 

รูปภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2565 
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บทท่ี 3 

ประเด็นความเสี่ยงประจ าปี 2565 
 

3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยงประจ าป ี

  ปีงบประมาณ 2565 อ.ส.พ. ได้มีการด าเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด 4 
ประเภท ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินการของ อ.ส.พ. หมายถึง โอกาสที่จะมี
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.พ. ในด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้าน
ความน่าเชื่อถือต่อองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.พ. มีทั้ง
เหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร  จึงมีการจัดท า
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและก ากับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้ 
 3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

1) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01) 
2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR02) 

 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
1)  ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 
2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 

เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 
3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 

 3.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 
1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 

 3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 
    1) ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคด ี(CR01) 
    2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-

19 (CR02) 
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รูปภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2565 
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3.2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2565    

  ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2565 

 

ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan แผน/โครงการทีเ่ก่ียวข้อง มาตรการ ตัวช้ีวดั ผู้รบัผิดชอบ มาตราการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวดั ผู้รบัผิดชอบ
มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรบัความเสี่ยงในอนาคต
ตัวช้ีวดั ผู้รบัผิดชอบ

5 5 25 VH แดง

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง) 1.1  ชอ่งทางในการส่ือสารด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ยังไม่ถงึกลุ่มเปาูหมาย  (SR011)  20 เทา  1. ขาดกจิกรรมการตลาดกบั

กลุ่มเปาูหมาย

2. ขาดการวางแผนด้านการ

ส่ือสาร

3. ชอ่งทางการส่ือสารยังไม่มี

ประสิทธิภาพ

4. บคุลากรมีทกัษะไม่เพยีงพอ

5. เคร่ืองมืออปุกรณ์ส่ือสารไม่

เพยีงพอ

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมไม่เปน็ไปตาม

เปาูหมาย

2. รายได้จากการเขา้เย่ียมชมสวนไม่

เปน็ไปตามเปาูหมาย

4 4 16 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง 

   -

2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5)  งานประชาสัมพนัธ์ งานการตลาด

 - รายได้จากการเขา้เย่ียมชมสวน 1. โครงการสร้างการรับรู้ด้วยส่ือ

การตลาดและประชาสัมพนัธ์

2. โครงการสร้างการมีส่วนร่วม

ด้วยกจิกรรมและเครือขา่ย

1. ติดตามเร่งรัดการท ากจิกรรมส่งเสริมการเขา้เย่ียมชมของ

นักทอ่งเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทกุๆ ไตรมาส 

 2. ปรับปรุงแผนประชาสัมพนัธ์และการตลาดเชงิรุกส าหรับทกุ

กลุ่มเปาูหมาย

 3. จัดท ากจิกรรมด้านการประชาสัมพนัธ์และการตลาดร่วมกบั

เครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกจิ  

 4. มีการประชมุบคุลากรที่เกีย่วขอ้งเปน็ประจ าทกุเดือน เพือ่ติดตาม

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจน

     ปญัหา อปุสรรคและแนวทางการแกไ้ขปญัหา อย่างเพยีงพอ 

 5. เพิม่ชอ่งทางการส่ือสารด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ

ออนไลน์และออฟไลน์

1. ผลการด าเนินการจัด

กจิกรรม

2.แผนที่ได้รับการปรับปรุง

3. ผลการศึกษาและการ

น ามาประยุกต์ใช้

1. ผู้อ านวยการส านัก

ส่งเสริมความรู้และ

กจิการพฤกษศาสตร์ 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ใหม้ี

ความน่าสนใจตรง

กลุ่มเปาูหมาย           

- ลงโฆษณาในเว็บไซต์   - 

แสวงหาพนัธมิตรธุรกจิทาง

การตลาด

- Road Show โรงเรียน

ผลการส ารวจการรับรู้จาก

การตลาดและประชาสัมพนัธ์

 อ.ส.พ. พร้อมแนวทางใน

การปรับปรุงพฒันาการ

ประชาสัมพนัธ์ อ.ส.พ. ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

หวัหน้าส่วน

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด

1.พฒันาทบทวนและ

ปรับปรุงแผนการการตลาด

และประชาสัมพนัธ์ของ อ.

ส.พ. อย่างต่อเนื่อง

2.พฒันารูปแบบการส่ือสาร

การตลาด (IMC) อย่าง

ต่อเนื่อง

3. น าผลการวิจัย ส ารวจ 

ด้านการตลาดและ

ประชาสัมพนัธ์กลุ่มเยาวชน

มาประยุกต์ ปรับเปล่ียน

รูปแบบการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ใหม้ีความ

น่าสนใจตรงกลุ่มเปาูหมาย  

         

- ลงโฆษณาในเว็บไซต์   

- แสวงหาพนัธมิตรธุรกจิทาง

การตลาด

1. แผนแม่บทด้านการตลาด

และประชาสัมพนัธ์ที่ผ่านการ

เหน็ชอบของคณะกรรมการ

อ.ส.พ.

1. ผู้อ านวยการส านัก

ส่งเสริมความรู้และ

กจิการพฤกษศาสตร์ 

2.หวัหน้าส่วน

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด

1.2 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าส่ือการเรียนรู้และกจิกรรมใหก้บัผู้เขา้เย่ียมชมได้ (SR012)  30 แดง 1. บคุลากรขาดความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์

2. ขาดการก าหนดกจิกรรมที่

เหมาะสมกบักลุ่มเปาูหมาย

ประสิทธิผลในการใหบ้ริการด้านการให้

ความรู้/การเรียนรู้ ต่อกลุ่มเปาูหมาย

ลดลง

5 5 25 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง                    

- คู่มือชมธรรมชาติ

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5) งานจัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, 

งานออกแบบและส่ือความหมาย, งานจัดนิทรรศการ

และศิลปกรรม , งานบริการนักทอ่งเที่ยว

 - รายได้จากการเขา้เย่ียมชมสวน 1.  โครงการเผยแพร่ถา่ยทอด

ความรู้ด้านวิชาการ

2.  โครงการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม  

3.  โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้เพือ่อนุรักษ์

1. จัดท าแหล่งเรียนรู้รูปแบบดิจิทลัในพืน้ที่แหล่งเรียนรู้ขององค์การ

สวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น

 2. จัดหลักสูตร/กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเปาูหมาย     

 3.จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ถา่ยทอดความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่

ถา่ยทอดความรู้           

 4.ประชมุหารือ บรูณาการวางแผนการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งทั้งหมด

 5. เพิม่ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ QR Code, E-book, Visual garden

 และคลิปวีดีโอในทกุพืน้ที่แหล่งเรียนรู้

 6. ส ารวจความพงึพอใจของผู้เขา้มาใชบ้ริการทกุปี

 7. พฒันารูปแบบ Website ใหท้นัสมัย เขา้ถงึง่าย และปรับปรุง

เพิม่เติมขอ้มูลส าหรับใหบ้ริการผู้เขา้เย่ียมชมให ้

 ครอบคลุมมากขึ้น

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ 

Interactive 

2. คู่มือน าชมสวน

3. จ านวนคร้ังในการประชมุ

หารือ

4. ส่ือการเรียนรู้ที่เพิม่ขึ้น

ส านักส่งเสริมความรู้

และกจิการพฤกษศาสตร์

1. จัดสัมมนา/ทบทวนแผน

ส าหรับผู้ที่เกีย่วขอ้งเพือ่

ก าหนดหลักสูตรและ

กจิกรรมที่เหมาะสมกบั

กลุ่มเปาูหมาย

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมสัมมนา

2. กจิกรรม/โครงการ/

หลักสูตรได้มีการจัดท าขึ้น

ส านักส่งเสริมความรู้

และกจิการพฤกษศาสตร์

1. การศึกษาวิจัยเกีย่วความ

พงึพอใจ/พฤติกรรมเกีย่วกบั

ผู้เขา้ชม อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะด้านต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง  

2.พฒันา content ในการ

เรียนรู้ใหม้ีความทนัสมัย 

เขา้ถงึง่ายมีความพร้อมทั้ง

สองภาษา 

3.จัดท าคู่มือส าหรับในแต่ละ

แหล่งการเรียนรู้

4. ท าวารสารนิตยสาร

วิชาการพฤกษศาสตร์ 

Newsletter Bulletin 

QSBG

5. จัดท าแผ่นพบั

1. รายงานการวิจัย     2.

รูปแบบ content ที่มีการ

พฒันารวมไปถงึ website 

ที่ถกูพฒันาแล้ว

ส านักส่งเสริมความรู้

และกจิการพฤกษศาสตร์

1.3 การตกแต่งพืน้ที่ยังไม่โดเด่น(SR013) 25 แดง 1. ขาดการดูแลรักษาพืน้ที่ใหม้ี

ความสวยงาม

2. ขาดจุดดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยว

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมไม่เปน็ไปตาม

เปา้หมาย

2. รายได้จากการเขา้เย่ียมชมสวนไม่

เปน็ไปตามเปา้หมาย

4 5 20 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง 

 - 

2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5)  งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด, งาน

ภูมิทศัน์, งานพฒันาพืน้ที่และจักรกลการเกษตร, งาน

จัดท าหลักสูตรและจัดอบรม, งานจัดนิทรรศการและ

ศิลปกรรม

 - รายได้จากการเขา้เย่ียมชมสวน 1.โครงการพฒันากจิกรรมและ

แหล่งเรียนรู้ภายในพืน้ที่สวน

พฤกษศาสตร์

1. มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้

ตอบสนองตรงกบักลุ่มเปาูหมาย                    

 2. มีการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม้ีความสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผู้เขา้เย่ียม

ชมอย่างสม่ าเสมอ

 3. มีการออกแบบพืน้ที่ใหต้อบสนองกลุ่มเปาูหมายด้านการทอ่งเที่ยว

1.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

และพืน้ที่การเรียนรู้ได้รับการ

ปรับปรุงเพือ่รองรับเปน็ฐาน

การเรียนรู้            2.พืน้ที่

เย่ียมชมสวนพฤกษศาตร์มี

ความสวยงาม

ส านักส่งเสริมความรู้

และกจิการพฤกษศาสตร์/

ส านักพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์

- - - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณ

แปลงรวบรวมพนัธ์ุไม้วงศ์

เฟร์ิน และบริเวณอทุยาน

ขงิ-ขา่

จ านวนเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติและพืน้ที่การ

เรียนรู้ได้รับการปรับปรุงเพือ่

รองรับเปน็ฐานการเรียนรู้

ส านักส่งเสริมความรู้

และกจิการพฤกษศาสตร์/

ส านักพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์

1.4 การถา่ยทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR023)  5 เขียว 1. บุคลากรังขาดความรู้

ด้านพฤกษศาสตร์

2. ยังไมม่กีารก าหนด

กจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับ

กลุ่มเปูาหมายทีช่ัดเจน

ไมส่ามารถสร้างความตระหนักใน

การอนุรักษท์รัพยากรพรรณไม้

ให้แกก่ลุ่มเปูาหมายได้

4 5 20 VH แดง

1.5 การปรับปรุงและพฒันาพืน้ที่ยังไม่เปน็มาตรฐาน (SR024)  5 เขียว 1. ขาดแผนแม่บทในการ

พฒันาพืน้ที่

การพฒันาพืน้ที่ไม่มีทศิทางการ

ด าเนินงานที่ชดัเจน

4 4 16 VH แดง

1.6 ขาดส่ือสารเร่ืองความปลอดภัยใหแ้กผู้่เขา้เย่ียมชม  (OR013)  5 เขียว 1. มีปาูยสัญลักษณ์การเตือน

ภัยต่าง ๆ ในพืน้ที่สัญจรแต่ปาูย

เตือนอาจมีการล้มหรือบดิเบี่ยง

ไปของปาูยต่างๆท าใหผู้้สัญจร

สังเกตุมองไม่เหน็

2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่

ที่น าชมแต่ยังไม่เพยีงพอ

ผู้ขบัขี่ฝุาฝืนกฎจราจรท าใหเ้กดิ

อนัตรายต่อตนเองและผู้อืน่

4 4 16 VH แดง

1.7 นโยบาย การก ากบัดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบคุลากร 

งบประมาณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ การบริหารจัดการ  ขาดความชดัเจนและต่อเนื่อง (OR021)

 5 เขียว กระบวนการบริหารจัดการ

และพฒันาด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลยังไมไ่ด้รับการผลักดัน

 และพฒันาให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

  - ไมส่ามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับใช้กบัทุกส่วนขององค์กรได้

ครบถ้วน 

 - การพฒันาระบบไมเ่ป็นไปตาม

แผน

4 4 16 VH แดง

1.8  เจ้าหน้าที่ขาดความเขา้ใจต่อมาตรการและการปฏิบติัต่างๆ อย่างถกูต้อง (CR022)  5 เขียว ขาดการประชาสัมพนัธ์

มาตรการ/ขอ้ปฏิบติั ให้

บคุลากรรับทราบอย่างทั่วถงึ

มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดใน

หน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการตามปกติได้

4 5 20 VH แดง

100

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ผลกระทบ (Impact)

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสี่ยงในอนาคตแผนจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

 ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

 ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็

ระบบ (OR02)

 ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปาูหมาย (FR01) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปาูหมาย (FR01))

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk : SR)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสัมพันธ์ ทีม่า และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)

สีความ

รนุแรง

Risk Based Control
การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ
น้้าหนักของ

สาเหตุ (%)

สีของเส้น ทีม่า (Root Cause)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็ระบบ (OR02))

ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

1. ความเสี่ยงจากจา้นวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

รวมน้้าหนักความสัมพันธ์

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (.ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด  ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็ระบบ (OR02))

ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                                 ระดับสีความรุนแรง

16-25 คะแนน (สูงมาก)

10-15 คะแนน (สูง)

5-9 คะแนน (ปานกลาง)

0-4 คะแนน (ต่้า)  

(Very High: VH)

(High: H)

(Medium: M)

(Low: L)  



 

 

  
  แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2565
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

โครงการทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 VH แดง

2.1 ระบบการจัดการพนัธ์ุไม้มีชวิีตยังไม่ได้มาตรฐาน

(SR021)

 20 เทา 1. นโยบายในการจัดการพรรณไม้มี

ชวิีตยังไม่ครอบคลุมตามาตรฐาน BGCI

2.กระบวนการจัดเกบ็พนัธ์ไม้ยังไม่

เปน็มาตรฐาน(โครงสร้างพืน้ฐาน 

อาคารสถานที่ปละการดุแลพนัธ์ุไม้มี

ชวิีต, การพฒันา Seef bank, การ

พฒันา Cryo-bank, การพฒันา 

in-vitro)

3. ฐานขอ้มูลพรรณไม้มีชวิีตมีการ

บนัทกึขอ้มูลไม่ครบถว้น

4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกีย่วกบัการ

จัดการพชืมีชวิีต

5. ขาดการเผยแพร่การจัดการพนัธ์ุไม้

มีชวิีตใน website

การจัดการพนัธ์ุไม้มีชวิีตยัง

ไม่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากล

5 5 25 VH แดง 1. นโยบายการจัดการพรรณไม้มีชวิีต                

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5)

1. โครงการอนุรักษแ์ละ

ฟืน้ฟปูระชากรในระบบ

นิเวศของพรรณไม้ที่เส่ียง

ต่อการสูญพนัธ์ุ

2. โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุ

ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ

1.1 ทบทวนนโยบายการจัดการพนัธ์ุ

ไม้มีชวิีตใหค้รอบคลุมมาตรฐาน 

BGCI  ใหม้ีการเผยแพร่และปฏิบติั

ตามอย่างเคร่งครัด

     1.1.1 วางแผนจัดอบรบการ

จัดการพชืมีชวิีตใหก้บัเจ้าหน้าที่

ประจ าสวนสาขาทกุแหง่

    

 -การทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้

มีชวิีตแล้วเสร็จภายในป ี2565

 -สามารถย่ืนขอรับรองมาตรฐาน BGCI ใน

ระดับที่ 1 ได้ภายในป ี2564

ส่วนรวบรวมและ

จัดการพชืมีชวิีต

แต่งต้ังคณะท างานเพือ่ร่วมด าเนินการ  -ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100

คณะท างาน 1. การจัดท าแผนและนโยบาย

ด้านการอนุรักษพ์รรณไม้ใน

ระยะยาวของ อ.ส.พ.ที่ชดัเจน

2. การเผยแพร่ใหบ้คุลากรได้

น าไปปฏิบติัอย่างเคร่งครัด

3. ใหม้ีการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ความส าเร็จใน

การทบทวนหรือ

จัดท าแผนได้แล้ว

เสร็จ

คณะท างาน

2.2 ระบบฐานขอ้มูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ

(SR022)

 15 ส้ม 1. ขอ้มูลในฐานขอ้มูลด้านชนิดพนัธ์ุ 

และฐานขอ้มูลด้านงานวิจัยของ อ.

ส.พ.ไม่ครบถว้นและไม่มีการอพัเดท

เปน็ประจ า

2. ผู้รับผิดชอบยังไม่เพยีงพอ

การจัดการฐานขอ้มูล

พรรณไม้ยังไม่เปน็ไปตาม

มาตรฐานสากล

4 4 16 VH แดง 1. การตรวจสอบจากหวัหน้า

2. คู่มือการลงขอ้มูลในฐานขอ้มูล

3. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.5)

1. โครงการอนุรักษแ์ละ

ฟืน้ฟปูระชากรในระบบ

นิเวศของพรรณไม้ที่เส่ียง

ต่อการสูญพนัธ์

2.1 จัดท าฐานขอ้มูลเพิม่เติมได้แก่

     2.1.1 ฐานขอ้มูลหลักด้านชนิด

พนัธ์ุพชื (species base)

     2.1.2 ฐานขอ้มูลด้านงานวิจัย

 -ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ 

1 ภายในป ี2565

ส่วนรวบรวมและ

จัดการพชืมีชวิีต

จัดจ้างเหมาการบนัทกึขอ้มูลให้

ครบถว้น

 -สามารถย่ืนขอรับรองมาตรฐาน BGCI ใน

ระดับที่ 1 ได้ภายในป ี2564

ส่วนรวบรวมและ

จัดการพชืมีชวิีต

การถา่ยทอดความรู้ใหก้บั

บคุลากรใหส้ามารถปฏิบติังาน

แทนกนัได้

-การเพิม่ภัณฑารักษท์ี่ท าหน้าที่

ดูแลรักษาพนัธ์ุไม้ที่รวบรวมไว้

-การอบรมและถา่ยทอดความรู้

ใหก้บัเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาพนัธ์ุ

ไม้และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ใหค้รบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีขอ้มูลครบถว้น

ตามองค์ประกอบ

มาตรฐานที่ก าหนด

ส่วนรวบรวมและ

จัดการพชืมีชวิีต

2.3 การถา่ยทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ(SR023)  20 เทา 1. ยังไม่มีการก าหนดกจิกรรมการ

เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเปาูหมายที่ชดัเจน

2. บคุลากรยังขาดความเชี่ยวชาญใน

การใหค้วามรู้

3. การถา่ยทอดความรู้ขาดความ

ต่อเนื่อง และหวัขอ้การถา่ยทอด

ความรู้ยังขาดความน่าสนใจและไม่

สามารถเขา้ถงึกลุ่มเปาูหมายได้ในวง

กว้าง

ไม่สามารถสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรพรรณไม้ใหแ้ก่

กลุ่มเปาูหมายได้

4 5 20 VH แดง 1. การประชมุก าหนดแผนงานร่วมกนั

2. แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค5)

โครงการเผยแพร่ถา่ยทอด

ความรู้ด้านวิชาการ

3.1 เพิม่หลักสูตรการอบรมใหค้วามรู้

ด้านพฤกษศาสตร์ โดยระบุ

กลุ่มเปาูหมายใหช้ดัเจน และเพิม่

ความถี่ในการจัดอบรม โดยมีการ

วางแผนดังนี้

    3.1.1 จัดอบรมการจัดการ

ตัวอย่างพชื ใหก้บัครูและนักเรียน ใน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(อพ.สธ.) จ านวน 2 คร้ัง

    3.1.2 จัดอบรมเร่ืองความ

หลากหลายของพชืและส่ิงแวดล้อม 

ใหก้บันักเรียนระดับมัธยมปลาย 

    3.1.3 จัดอบรมอนุกรมวิธาน

เบื้องต้น ใหก้บัครูและอาจารย์ด้าน

วิทยาศาสตร์และชวีวิทยา

     3.1.4 จัดหรือเขา้ร่วมการ

บรรยาย/สัมมนาออนไลน์ ร่วมกบั

หน่วยงานพนัธมิตร ในหวัขอ้ทาง

วิชาการที่น่าสนใจ ตามความ

ความรู้ความเขา้ใจด้านพฤกษศาสตร์ของผู้ที่

ได้รับการอบรมที่เพิม่ขึ้น

ส่วนเผยแพร่ความรู้ 1. แต่งต้ังคณะท างานเพือ่

ด าเนินการแบบบรูณาการ

2. ทบทวนและจัดท า

แผนพฒันาแหล่งเรียนรู้

3. การก าหนดองค์ความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์เปน็ทกัษะที่

จ าเปน็ส าหรับบคุลากรทั้งหมด

ความส าเร็จใน

การทบทวนหรือ

จัดท าแผนได้แล้ว

เสร็จ

คณะท างาน

2.4 การปรับปรุงและพฒันาพืน้ที่ยังไม่เปน็มาตรฐาน

(SR024)

 10 ส้ม 1. ขาดแผนแม่บทในการพฒันาพืน้ที่

2. การใชป้ระโยชน์ของพืน้ที่ที่ยัง

ปะปนกนัไม่มีการจัดสัดส่วนอย่าง

ชดัเจน

การพฒันาพืน้ที่ไม่มีทศิ

ทางการด าเนินงานที่ชดัเจน

4 4 16 VH แดง 1. การประชมุก าหนดแผนงานร่วมกนั

2. แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค5)

1. โครงการอนุรักษแ์ละ

ฟืน้ฟปูระชากรในระบบ

นิเวศของพรรณไม้ที่เส่ียง

ต่อการสูญพนัธ์

4.1 ออกแบบเพือ่เตรียมขอ

งบประมาณในการเคล่ือนย้ายและ

จัดสร้างพืน้ที่และโรงจัดเกบ็

เคร่ืองจักรหนัก ในพืน้ที่ที่ไม่ปะปน

ความส าเร็จในการจัดท านโยบายด้านการ

จัดการพืน้ที่

ส่วนบริหารจัดการ

พืน้ที่

การก าหนดใหม้ีการทบทวนการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานสากล

เปน็ประจ าทกุปี

คณะท างาน

2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่

รองรับ(SR025)

 20 เทา 1. website เขา้ถงึขอ้มูลยากขอ้มูล

เพือ่การทอ่งเที่ยวยังไม่แยกจากกนั

อย่างชดัเจน และยังขอ้มูลส าคัญยัง

ไม่ได้แปลเปน็ภาษาสากล

2. ขอ้มูลไม่ทนัสมัย

3. ความเสถยีรของระบบ

ไม่สามารถน าระบบ

สารสนเทศมาใชใ้นการ

จัดการและการถา่ยทอด

ความรู้ได้

5 5 25 VH แดง 1. การประชมุก าหนดแผนงานร่วมกนั

2. คู่มือการปฏิบติังาน

3. แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค5)

1. โครงการบริหารจัดการ

และพฒันาระบบ

เทคโนโลยีและการส่ือสาร

5.1 วางแผน update ขอ้มูลบน 

website ใหเ้ปน็ปจัจุบนัอย่างต่อเนื่อง

5.2 แปลขอ้มูลส าคัญที่ BGCI ก าหนด

 ได้แก ่ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ นโยบาย

การจัดการพชืมีชวิีต รายงานปะจ าป ี

และ upload บน website 

5.3 ปรับปรุง website โดยใหแ้ยก

ส่วนขอ้มูลราชการและขอ้มูลเพือ่การ

ทอ่งเที่ยว 

ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการใน website ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุง

พฒันา website จากภายนอก

ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการใน website ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. การจัดท าแผนพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศใหช้ดัเจน

 และการจัดหางบประมาณใน

การลงทนุใหเ้พยีงพอ

2. จัดหาบคุลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่เติม

3. การใหค้วามรู้แกบ่คุลากรที่ใช้

งานใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาและ

ใชง้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใชบ้ริการใน

 website

ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.6 ไม่มีกฎระเบยีบขอ้บงัคับในการด าเนินการในระดับ

สากล(SR026)

 5 เขียว 1. ยังไม่มีกฎระเบยีบด้านการเขา้ถงึ

และแบง่ปนัผลประโยชน์

2. ยังไม่มีแนวทางการแบง่ปนั

ผลประโยชน์

3. การก าหนดการด าเนินการที่มี

วัตถปุระสงค์ยังไม่ครอบคลุมเพือ่

การค้า

การด าเนินงานยังไม่

เปน็ไปตามมาตรฐานใน

ระดับสากล

3 4 12 H เทา 1. การประชมุก าหนดแผนงานร่วมกนั

2. แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค5)

ทบทวนและแปลนโยบายการจัดการ

พนัธ์ุไม้มีชวิีตเปน็ภาษาองักฤษ และ 

upload บน website

ความส าเร็จในการจัดท ากฎระเบยีบ

ขอ้บงัคับที่เกีย่วขอ้งกบัการแบง่ปนั

ผลประโยชน์

งานกฎหมาย ก าหนดใหม้ีการทบทวน

มาตรฐาน กฎ ระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใน

ระดับนานาชาติ และ

กระบวนการปฏิบติังานของ อ.

ส.พ. ที่เกีย่วขอ้งเปน็ประจ าทกุปี

 เพือ่หาแนวทางในการ

ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม

กฎระเบยีบในระดับสากล

การได้รับรอง

มาตรฐานใน

ระดับสากล

งานกฎหมาย

2.7 ระบบการรักษาบคุลากรยังไม่ชดัเจน (OR033)  5 เขียว 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้

2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล

3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั

เปาูหมายขององค์กร

2. บคุลากรขาดขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบติังาน

3. การบริหารงานขาด

ความต่อเนื่อง

5 5 25 VH แดง

2.8 นโยบาย การก ากบัดูแล การบริหารจัดการ การ

จัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบคุลากร 

งบประมาณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารบริหารจัดการ  

ขาดความชดัเจนและต่อเนื่อง(OR021)

 5 เขียว กระบวนการบริหารจัดการและ

พฒันาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยัง

ไมไ่ด้รับการผลักดัน และพฒันา

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและ

แนวทางปฏิบัติ

  - ไมส่ามารถน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ

ใช้กบัทุกส่วนของ

องค์กรได้ครบถ้วน 

 - การพฒันาระบบไม่

เป็นไปตามแผน

4 4 16 VH แดง

100

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk : SR)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของสาเหตุ

 (%)
สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )
แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

Risk Based Control

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สคีวาม

รุนแรง

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03))

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

2. ความเสีย่งจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็ระบบ (OR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการถกูฟอูงร้องคดี (CR01))

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง  ความเส่ียงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03)

ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

องค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็ระบบ (OR02)
ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

ความเส่ียงจากการถกูฟอูงร้องคดี (CR01)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็ระบบ  (OR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03))

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                                 ระดับสีความรุนแรง

16-25 คะแนน (สูงมาก)

10-15 คะแนน (สูง)

5-9 คะแนน (ปานกลาง)

0-4 คะแนน (ต่้า)  

(Very High: VH)

(High: H)

(Medium: M)

(Low: L)  



 

 

  
  แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2565
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

3 5 15 H เทา
3.1 สภาพพืน้ที่ลาดชนัส่งผลใหเ้กดิอบุติัเหตุได้ง่าย   (OR011)  25 เทา 1. เส้นทางสัญจรภายในคดเค้ียวมี

ความลาดชนัในบางจุด

2. รถมอเตอร์ไซค์ระบบออโตเมติกใน

การขบัขี่พืน้ที่ลาดชนัจะท าใหร้ะบบ

เบรคล๊อคท าใหค้วบคุมรถไม่ได้

เกดิอบุติัเหตุเพิม่มากขึ้น 4 4 16 VH แดง 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง

- คู่มือความปลอดภัยอาชี

วอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน

1.2 แบบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) งาน

ความปลอดภัย, งาน

บริการนักทอ่งเที่ยว

 โครงการสร้างและพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์

1. การจัดการกายภาพความปลอดภัย

ประกอบด้วยการส ารวจ จุดเกดิเหตุ สาเหตุ 

ระบพุืน้ที่ และติดต้ังปาูยสัญลักษณ์ รวมถงึ

การปดิใหบ้ริการบางพืน้ที่ ที่มีอนัตรายสูง  

2. จัดใหม้ีจุดแจ้งเหตุฉกุเฉนิในพืน้ที่

3. จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่

จ าหน่ายบตัรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถงึ

พนักงานรักษาความปลอดภัยใหม้ีการแนะน า

ตักเตือนและตรวจสอบผู้ใชร้ถอย่างเขม้งวดให้

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

4. ติดต้ังปาูยเตือน

5. ปรับเปล่ียนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ

6. จัดรถใหบ้ริการส าหรับผู้เขา้เย่ียมชมที่ไม่

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และมาตรการ

ในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการพืน้ที/่

ส่วนวิศวะกรรม/งาน

บริการนักทอ่งเที่ยว

แผนการปรับปรุงและติดต้ังปาูย

จราจร

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการจัดการ

พืน้ที/่ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

3.2 อาคาร สถานส่ิงปลูกสร้างช ารุดตามอายุการใชง้าน(OR012)  30 แดง 1. ขาดการส ารวจ และซ่อมแซม

บ ารุงรักษา อาคาร สถานส่ิงปลูก

สร้างตามอายุการใชง้าน อย่างต่อเนื่อง

2. การส ารวจไม่ครอบคลุมทกุพืน้ที่

อาคาร สถานส่ิงปลูก

สร้างที่ช ารุด อาจ

กอ่ใหเ้กดิความเสียหาย

ต่อชวิีตและทรัพย์สิน

4 5 20 VH แดง 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง

- คู่มือความปลอดภัยอาชี

วอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน

1.2 แบบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) งาน

ความปลอดภัย, งาน

บริการกลาง

  โครงการสร้างและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์

1. ตรวจสอบติดตามจามแผนบ ารุงรักษาส่ิง

ปลูกสร้างตามก าหนดระยะเวลา

2. แจ้งเตือนนักทอ่งเที่ยว

3. ด าเนินการตามกระบวนการซ่อมแซม

บ ารุงรักษา

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และมาตรการ

ในการแกไ้ข

ส่วนอ านวยการ/

ส่วนวิศวกรรม

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการจัดการ

พืน้ที/่ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

3.3 ขาดส่ือสารเร่ืองความปลอดภัยใหแ้กผู้่เขา้เย่ียมชม (OR013)  25 เทา 1. มีปาูยสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ

 ในพืน้ที่สัญจรแต่ปาูยเตือนอาจมีการ

ล้มหรือบดิเบี่ยงไปของปาูยต่างๆท า

ใหผู้้สัญจรสังเกตุมองไม่เหน็

2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่น า

ชมแต่ยังไม่เพยีงพอ

ผู้ขบัขี่ฝุาฝืนกฎจราจรท า

ใหเ้กดิอนัตรายต่อ

ตนเองและผู้อืน่

4 4 16 VH แดง 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง

- คู่มือความปลอดภัยอาชี

วอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน

1.2 แบบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) งาน

ความปลอดภัย, งาน

บริการนักทอ่งเที่ยว

1.โครงการพฒันาการใหบ้ริการ

2. โครงการสร้างและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์

1. เพิม่ปาูยประชาสัมพนัธ์และจุดเส่ียงเกดิ

อนัตรายเพือ่แจ้งเตือนนักทอ่งเที่ยว 

2. ใหเ้จ้าหน้าที่บริการนักทอ่งเที่ยวใหค้วามรู้

แกผู้่เขา้เย่ียมชม

3. ชว่งเทศกาลจัดใหม้ีเจ้าหน้าที่อ านวยความ

สะดวกด้านจารจรและประชาสัมพนัธ์การขบัขี่

เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย

1.จ านวนปาูยจราจรที่ติดต้ัง

2. จ านวนคร้ังการอบรมเจ้าหน้าที่

ส่วนการจัดการพืน้ที/่

ส่วนวิศวะกรรม/รอง

วิชาการ/ส่วน

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด

1.แผนการปรับปรุงและติดต้ัง

ปาูยจราจร

2.แผนพฒันาบคุลากร

1.แผนการปรับปรุงพืน้ที่

2.แผนพฒันาบคุลากร

ส่วนการจัดการ

พืน้ที/่ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

3.5 เจ้าหน้าที่ขาดความเขา้ใจต่อมาตรการและการปฏิบติัต่างๆ อย่างถกูต้อง

(CR022)

 10 ส้ม ขาดการประชาสัมพนัธ์มาตรการ/ขอ้

ปฏิบติั ใหบ้คุลากรรับทราบอย่างทั่วถงึ

มีการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิดใน

หน่วยงานจนไม่

สามารถปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการตามปกติได้

4 5 20 VH แดง

3.6  การปรับปรุงและพฒันาพืน้ที่ยังไม่เปน็มาตรฐาน (SR024)  10 ส้ม 1. ขาดแผนแม่บทในการพฒันาพืน้ที่

2. การใชป้ระโยชน์ของพืน้ที่ที่ยัง

ปะปนกนัไม่มีการจัดสัดส่วนอย่าง

การพฒันาพืน้ที่ไม่มีทศิ

ทางการด าเนินงานที่

ชดัเจน

4 4 16 VH แดง

100

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านการด้าเนินงาน (Operational Risk : OR)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของสาเหตุ

 (%) สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause)
ผลกระทบ 

(Impact)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สคีวาม

รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

3. ความเสีย่งเรื่องความปลอดภัยของผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. (OR01)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

 ความเส่ียงจากการถกูฟอูงร้องคดี  (CR01)

ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการถกูฟอูงร้องคดี  (CR01))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย  (SR01)) ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย (SR01)
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ภายใน ภายนอก
โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการและแผน

ฉุกเฉิน
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

3 5 15 H เทา

ปัจจัยเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

4.1 นโยบาย การก ากบัดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร

องค์กร ท้ังในด้านบุคลากร งบประมาณ  เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้  

การบริหารจัดการ  ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR021)

 90 แดง กระบวนการบริหารจัดการและ

พฒันาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยัง

ไมไ่ด้รับการผลักดัน และพฒันา

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและ

แนวทางปฏิบัติ

  - ไมส่ามารถน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมา

ปรับใช้กบัทุกส่วน

ขององค์กรได้

ครบถ้วน 

 - การพฒันาระบบไม่

เป็นไปตามแผน

4 4 16 VH แดง 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง

-ไมม่-ี

1.2 แบบรายงานการ

ประเมนิผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) 

งานสารสนเทศและ

บริหารฐานข้อมลู, งาน

ระบบคอมพวิเตอร์และ

เครือข่าย, งาน

งบประมาณและ

วิเคราะห์การลงทุน

โครงการบริหารจัดการ

และพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

 1. จัดท านโยบายการก ากบั

ดูแลกรอบทิศทางในการบริหาร

จัดการชัดเจน

2. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ระยะยาว  แล้วเสร็จ

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีสอดคล้องกบัแผนระยะ

ยาว

4. เร่ิมต้นพฒันาระบบตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี

5. ติดตามผลความส าเร็จในการ

พฒันาระบบตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี

 มกีารวางแผนในการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับใช้ทุกส่วนขององค์กร 

และทุกส่วนของธุรกจิ ครบถ้วน และมี

การพฒันาระบบให้เป็นไปตามแผน

ภายในปีงบประมาณ

ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. มกีารประชุมเพือ่

ติดตามการด าเนินงาน

ตามแผนประจ าปี 

2. จ้างผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก

 - มกีารติดตาม ปีละไมต่่ ากว่า 1 คร้ัง

 - ระบบสารสนเทศทีไ่ด้รับการ

พฒันาไมต่่ ากว่า 1 ระบบ

ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ปัจจัยเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR025)  10 ส้ม 1. website เขา้ถงึขอ้มูลยากขอ้มูล

เพือ่การท่องเที่ยวยังไม่แยกจากกนั

อย่างชดัเจน และยังขอ้มูลส าคัญยัง

ไม่ได้แปลเปน็ภาษาสากล

ไม่สามารถน าระบบ

สารสนเทศมาใชใ้นการ

จัดการและการถา่ยทอด

ความรู้ได้

5 5 25 VH แดง

100

ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา

ความเสีย่งด้านการด้าเนินงาน (Operational Risk : OR)

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของสาเหตุ

 (%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)
ปัจจัย (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สคีวาม

รุนแรง

รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

ปัจจัยเสี่ยง กับ

 ปัจจัยเสี่ยง

ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)

ความเส่ียงจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

4. ความเสีย่งจากการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทลัขององค์กรยงัไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงองค์กรเพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาอยา่งเป็นระบบ (OR02)

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย (SR01) รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย (SR01))

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                                 ระดับสีความรุนแรง

16-25 คะแนน (สูงมาก)

10-15 คะแนน (สูง)

5-9 คะแนน (ปานกลาง)

0-4 คะแนน (ต่้า)  

(Very High: VH)

(High: H)

(Medium: M)

(Low: L)  
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 5 25 VH แดง

5.1 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ยังไม่ดึงดูด

(OR031)

P 35 แดง 1. ขาดการวางแผนอตัราก าลังคน      

2. ระบบประเมินผลยังไม่มี

ประสิทธิภาพ

3. ขาดการน าระบบการจัดท าตัวชี้วัด

รายบคุคลมาใช้

4. ขาดการวิเคราะหอ์ตัราก าลังและ

การจ้างบคุลากรใหเ้ปน็ไปตาม

กฎหมาย

นักวิชาการและนักวิจัยไม่

เพยีงพอในการด าเนินงาน

4 5 20 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

........ 

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5)  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งาน

พฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ปรับปรุงอตัราเงินเดือนแรกบรรจุ

2. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ (เชน่ เพิม่

ค่าวิชาชพี) และค่าตอบแทนจากการ

บริหารจัดการโครงการวิจัย

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มี

ความเชี่ยวชาญมาด าเนินการจัดวาง

ระบบ

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากร

มนุษย์

1.การพฒันาอย่างต่อเนื่องใน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การตรวจติดตามผ่านใน ผ่าน

คณะท างานก ากบันโยบาย

ทรัพยากรมนุษย์

1. ค่าคะแนนการ

ประเมินผลด้าน

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

เพิม่ขึ้น

ส่วนทรัพยากร

มนุษย์

5.2 ระบบการสรรหานักวิชาการยังไม่เปน็เชงิรุก

(OR032)

P 20 เทา 1. ขาดการวางแผนอตัราก าลังคน      

2. ขาดการบริหารสายอาชพี

3. ขาดการวิเคราะหอ์ตัราก าลังและ

การจ้างบคุลากรใหเ้ปน็ไปตาม

กฎหมาย

ไม่สามารถสรรหา

นักวิชาการและนักวิจัยได้

ตามเปาูหมาย

4 3 12 H เทา 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์              

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5)   งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งาน

พฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ศึกษาหลักเกณฑ์แนวทาง และวาง

กฎระเบยีบการใหท้นุการศึกษา

นักวิชาการรุ่นใหม่

2. ประสานความร่วมมือกบั

หน่วยงานที่ใหท้นุการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และเพิม่นักวิจัยและ

นักวิชาการ เชน่ การบรรจุพนักงาน 

Part-Time การท าโครงการวิจัย

ร่วมกนั( MOU) การยืมตัวจาก

หน่วยงานอืน่

3. ด าเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์

ของ อ.ส.พ.

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์

5.3 ระบบการรักษาบคุลากรยังไม่ชดัเจน (OR033)  40 แดง 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้

2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล

3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั

เปาูหมายขององค์กร

2. บคุลากรขาดขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบติังาน

3. การบริหารงานขาด

ความต่อเนื่อง

5 5 25 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์              

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5)   งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งาน

พฒันาทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ปรับปรุงเส้นทางความกา้วหน้า

ทางสายอาชพี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 9

 10 11)

2. ปรับปรุงอตัราเงินเดือนของ

พนักงานปจัจุบนัใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์ค่าตอบแทนตลาดปจัจุบนั

3. ด าเนินการส ารวจความผูกพนัและ

ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน

4. จัดท าแผนการปรับปรุงเร่ืองการ

รักษาบคุลากรตามผลการส ารวจ

ความพงึพอใจ

5. ปรับปรุงแนวทางการสร้าง

แรงจูงใจที่ดึงดูดนักวิชาการและ

นักวิจัยในรูปแบบใหม่ เชน่ การ

สนับสนุนใหห้าแหล่งเงินทนุ

สนับสนุนงานวิจัยและพจิารณาให้

ค่าตอบแทนจากงบประมาณ

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

ใหก้บันักวิจัย 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา

เปน็พีเ่ล้ียง

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากร

มนุษย์

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

5.4 ระบบการจัดการพนัธ์ุไมม้ชีีวิตยังไมไ่ด้

มาตรฐาน (SR021)

 5 เขียว 1. นโยบายในการจัดการพรรณไม้มี

ชวิีตยังไม่ครอบคลุมตามาตรฐาน BGCI

2.กระบวนการจัดเกบ็พนัธ์ไม้ยังไม่

เปน็มาตรฐาน(โครงสร้างพืน้ฐาน 

อาคารสถานที่ปละการดุแลพนัธ์ุไม้มี

ชวิีต, การพฒันา Seef bank, การ

พฒันา Cryo-bank, การพฒันา 

in-vitro)

3. ฐานขอ้มูลพรรณไม้มีชวิีตมีการ

บนัทกึขอ้มูลไม่ครบถว้น

4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกีย่วกบัการ

จัดการพชืมีชวิีต

5. ขาดการเผยแพร่การจัดการพนัธ์ุไม้

มีชวิีตใน website

การจัดการพนัธ์ุไม้มีชวิีตยัง

ไม่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากล

5 5 25 VH แดง

100

ปัจจยัเสี่ยง กับ 

ปัจจยัเสี่ยง

ด าหนา

ความเสีย่งด้านการด้าเนินงาน (Operational Risk : OR)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สคีวาม

รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของสาเหตุ

 (%)
สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause)

แผนฉุกเฉิน

ผลกระทบ (Impact)

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนลดความเสีย่งในอนาคต

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

5. ความเสีย่งจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์



 

 

  
  แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2565
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

โครงการทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 5 25 VH แดง

6.1 การจ าหน่ายบตัรเขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย (FR011)  25 เทา 1. การตลาดยังไม่ดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยว

2. สภาพพืน้ที่ยังไม่ดึงดูดใจผู้เขา้มา

เย่ียมชม

3. สถานการณ์ Covid-19

รายได้และจ านวนผู้เขา้

เย่ียมชมลดลง

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)

1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

 งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด,  งานบริหารสินทรัพย์, งาน

กจิกรรมพเิศษ, งานจัดท าหลักสูตรและจัดอบรม,งานจัดแสดง

นิทรรศการและศิลปกรรม, งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และ

จักรกลการเกษตร                  

 - รายได้จากการ

เขา้เย่ียมชมสวน

1.โครงการสร้างการรับรู้

ด้วยส่ือการตลาด

2.โครงการสร้างการมีส่วน

ร่วมด้วยกจิกรรมและ

เครือขา่ย

3.โครงการพฒันาการ

ใหบ้ริการ

4.โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานส านักส่งเสริม

ความรู้และกจิการสวน

พฤกษศาสตร์

1. พฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถงึ

กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง

2. ฝึกอบรมและพฒันาคุณภาพด้านการใหบ้ริการ

เพือ่สร้างความประทบัใจใหแ้กผู้่เย่ียมชม

3. จัดท ามาตรฐานการคัดกรองนักทอ่งเที่ยวให้

เปน็ไปตามมาตรฐานสากล 

4. จัดท าโปรโมชั่นใหลู้กค้ารู้สึกคุ้มค่ากบัเงินที่

ต้องจ่าย 

5. เผยแพร่การประชาสัมพนัธ์ให ้อ.ส.พ. เปน็

แหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัดเชยีงใหม่ 

6. อ.ส.พ. เตรียมความพร้อมในการบริการกลุ่ม

สถาบนัตามมาตรการการรับมือโรคระบาดตาม

แนวทางของรัฐบาล

7. พฒันาจุดดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยวใหเ้ขา้มาเย่ียม

และใชบ้ริการ                              

 - จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น ร้อยละ

 20

 - รายได้จากการเขา้ชมสวนเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้และ

กจิการพฤกษศาสตร์ (ส่วน

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด, ส่วนการขาย

และบริหารสินทรัพย์, ส่วน

เผยแพร่ความรู้)

ส านักพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหาร

จัดการพืน้ที)่

1.การทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ร่วมกบั

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

2.ติดตามขา่วสารสถานการณ์ Covid-19

มีการทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ 1 คร้ัง ส านักส่งสริมค

วามรู้และ

กจิการ

พฤกษศาสตร์ 

(ส่วน

ประชาสัมพนัธ์

และการตลาด, 

ส่วนการขาย

และบริหาร

สินทรัพย์, ส่วน

เผยแพร่ความรู้)

ส านักพฒันา

สวน

พฤกษศาสตร์ 

(ส่วนบริหาร

ใหบ้ริการขายบตัรเย่ียมชมผ่าน

ระบบออนไลน์

มีกระบวนการ

สร้างการขายบตัร

เย่ียมชมระบบ

ออนไลน์

ส านักส่งสริมค

วามรู้และกจิการ

พฤกษศาสตร์ 

(ส่วนการขายและ

บริหารสินทรัพย์)

6.2 การประกอบกจิการภายในพืน้ที่ลดลง  (FR012)  20 เทา 1.การประชาสัมพนัธ์ยังไม่เพยีงพอ

2. สถานการณ์ Covid-19   

3. กจิกรรมยังไม่ดึงดูด

1. จ านวนนักทอ่งเที่ยว

ลดลง 

2. หน่วยงาน

สถาบนัการศึกษางดจัด

กจิกรรม

4 5 20 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)

1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

 งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพฒันา

นวัตกรรม,  งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารกจิการร้านค้า ,

งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และจักรกลการเกษตร       

             

             

 - รายได้จากการ

เขา้เย่ียมชมสวน

1.โครงการสร้างการรับรู้

ด้วยส่ือการตลาด

2.โครงการสร้างการมีส่วน

ร่วมด้วยกจิกรรมและ

เครือขา่ย

3.โครงการพฒันาการ

ใหบ้ริการ

4.โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานส านักส่งเสริม

ความรู้และกจิการสวน

พฤกษศาสตร์

1. เพิม่ชอ่งทางในการขายผ่านระบบออนไลน์

2. ผลิตสินค้าหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ Covid-19

3. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเปาูหมาย

4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัสินค้าของ อ.

ส.พ. เพิม่มากขึ้น

5. การจัดกจิกรรมภายในพืน้ที่

 - รายได้จากการประกอบกจิการ

ภายในพืน้ที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้และ

กจิการพฤกษศาสตร์ (ส่วน

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด, ส่วนการขาย

และบริหารสินทรัพย์)

ส านักพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหาร

จัดการพืน้ที)่

การทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ร่วมกบั

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

มีการทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ 1 คร้ัง ส านักส่งสริมค

วามรู้และ

กจิการ

พฤกษศาสตร์ 

(ส่วน

ประชาสัมพนัธ์

และการตลาด, 

ส่วนการขาย

และบริหาร

สินทรัพย์, ส่วน

เผยแพร่ความรู้)

ส านักพฒันา

สวน

พฤกษศาสตร์ 

(ส่วนบริหาร

จัดการพืน้ที)่

เพิม่ชอ่งทางในการจ าหน่าย

สินค้าใหเ้ขา้ถงึลูกค้าได้ง่ายขึ้น

รายได้เพิม่มากขึ้น

6.3 การจ าหน่ายสินค้าลดลง  (FR013)  20 เทา 1. สินค้ายังไม่มีความโดดเด่น  

2. ชอ่งทางในการจ าหน่ายสินค้ายังไม่

เขา้ถงึกลุ่มลูกค้า 

3. สินค้ามีราคาแพงเนื่องจากต้นทนุ

สินค้าสูง

รายได้จากการขาย

สินค้าลดลง

4 4 16 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)

1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

 งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพฒันา

นวัตกรรม,  งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารกจิการร้านค้า

 - รายได้จากการ

จ าหน่ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม

1.โครงการสร้างการรับรู้

ด้วยส่ือการตลาด

2.โครงการสร้างการมีส่วน

ร่วมด้วยกจิกรรมและ

เครือขา่ย

3.โครงการพฒันาการ

ใหบ้ริการ

4.โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานส านักส่งเสริม

ความรู้และกจิการสวน

พฤกษศาสตร์

1. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเปาูหมาย

2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัสินค้าของ 

อ.ส.พ. เพิม่มากขึ้น

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า ร้อยละ

 15

ส านักส่งเสริมความรู้และ

กจิการพฤกษศาสตร์(ส่วน

ประชาสัมพนัธ์และ

การตลาด, ส่วนการขาย

และบริหารสินทรัพย์) 

6.4 ช่องทางในการส่ือสารด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ยังไม่

ถึงกลุ่มเปูาหมาย  (SR011)

 10 ส้ม  1. ขาดกจิกรรมการตลาดกบั

กลุ่มเปาูหมาย

2. ชอ่งทางการส่ือสารยังไม่มี

ประสิทธิภาพ

3. บคุลากรมีทกัษะไม่เพยีงพอ

4. เคร่ืองมืออปุกรณ์ส่ือสารไม่เพยีงพอ

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชม

ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย

2. รายได้จากการเขา้

เย่ียมชมสวนไม่เปน็ไป

ตามเปาูหมาย

5 5 25 VH แดง

6.5 ไมส่ามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าส่ือการเรียนรู้และกจิกรรม

ให้กบัผู้เข้าเย่ียมชมได้ (SR012)

 10 ส้ม 1. บคุลากรขาดความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์

2. ขาดการก าหนดกจิกรรมที่

เหมาะสมกบักลุ่มเปาูหมาย

3. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ

ประสิทธิผลในการ

ใหบ้ริการด้านการให้

ความรู้/การเรียนรู้ ต่อ

กลุ่มเปาูหมายลดลง

4 5 20 VH แดง

6.6 การตกแต่งพืน้ที่ยังไม่โดเด่น (SR013)  10 ส้ม 1. ขาดการดูแลรักษาพืน้ที่ใหม้ีความ

สวยงาม

2. ขาดจุดดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยว

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชม

ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย

2. รายได้จากการเขา้

เย่ียมชมสวนไม่เปน็ไป

ตามเปา้หมาย

4 5 20 H แดง

6.7 เจ้าหน้าที่ขาดความเขา้ใจต่อมาตรการและการปฏิบติัต่างๆ อย่างถกูต้อง

(CR022)

 5 เขียว ขาดการประชาสัมพนัธ์มาตรการ/ขอ้

ปฏิบติั ใหบ้คุลากรรับทราบอย่างทั่วถงึ

มีการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิดใน

หน่วยงานจนไม่

สามารถปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการตามปกติได้

4 5 20 VH แดง

100

ด าหนา
ด าหนา

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากเจ้าหน้าทีไ่มป่ฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)

Commonlist

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย (SR01))

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

แผนจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สคีวาม

รุนแรง

6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01)

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของสาเหตุ

 (%)
สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย   (SR01)
ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย   (SR01))

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                                 ระดับสีความรุนแรง

16-25 คะแนน (สูงมาก)

10-15 คะแนน (สูง)

5-9 คะแนน (ปานกลาง)

0-4 คะแนน (ต่้า)  

(Very High: VH)

(High: H)

(Medium: M)

(Low: L)  
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบรวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan

แผน/

รายงานที่

เก่ียวข้อง

มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
มาตรการและแผน

ฉุกเฉิน
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

3 5 15 H เทา
7.1บคุลากรขาดความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎระเบยีบ

ขอ้บงัคับในการปฎิบติัหน้าที่ (CR011)

 60 แดง 1. การส่งเสริม

ความรู้ใหแ้ก่

บคุลากรมีน้อย

เกดิการกระท า

ผิดและเกดิขอ้

พพิาทกบับคุคล

หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง

 - คู่มือพนักงาน

 

1.2 แบบรายงานการ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (แบบ

 ปค. 5) งานกฎหมาย,

 งานพฒันาทรัพยากร

มนุษย์, งานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

 โครงการ

เสริมสร้างทกัษะ 

ความรู้ ความเขา้ใจ 

ในการปฏิบติัหน้าที่

ในต าแหน่ง และ

การส่งเสริมพฒันา

ทรัพยากรบคุคล

1. เสริมสร้าง ทกัษะ ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ แกเ่จ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบักฎ

 ระเบยีบใหป้ฏิบติังานได้ถกูต้อง  

 2. จัดอบรมใหค้วามรู้ใหก้บับคุลากรเร่ืองระเบยีบขอ้บงัคับ และ

คุณธรรมจริยธรรม

 3. จัดท าคู่มือการปฏิบติังานตามระเบยีบขอ้บงัคับและกฎหมาย     

 4. ด าเนินโครงการกฎหมายสัญจร เพือ่รับทราบถงึปญัหาที่เกดิขึ้นและ

ใหค้ าปรึกษา/แนะน า รวมถงึน ามาเปน็แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข

ระเบยีบขอ้บงัคับ

1.  จ านวนบคุลากรที่ได้รับ

 การเสริมสร้าง ทกัษะ

ความรู้ความสารถ ใน

ต าแหน่ง และจ านวน

บคุลากรที่ได้รับการ

ส่งเสริมพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ ร้อยละ 80

2. จ านวนคร้ังในการจัดผึ

กอบรมไม่ต่ ากว่า 2 คร้ัง

3. จ านวนขอ้มูลองค์

ความรู้ที่ได้รับการจัดท า

และเผยแพร่ ไม่ต่ ากว่า 3 

เร่ือง

ส่วน

ทรัพยากร

มนุษย์/

งาน

กฎหมาย

จัดใหม้ีการประเมินผล 

ทกัษะ ความรุ้ ความเขา้ใจ

 การปฏิบติัหน้าที่ใน

ต าแหน่ง และการการรับรู้ 

กฎระเบยีบขอ้บงัคับ ที่

เกีย่วขอ้ง

ร้อยละของจ านวน

ของผู้เขา้รับการ

เสริมทกัษะ และ

ส่งเสริมพฒันา ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80

ส่วนทรัพยากร

มนุษย์/งาน

กฎหมาย

การเสริมทกัษะ พฒันาความรู้ 

ในการปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่ง

เชงิรุกในกจิกรรม กฎหมาย

สัญจร ร่วมกบัทรัพยากรมนุษย์

จ านวนบคุลากร 

ร้อยละ 80  ใน

การจัดกจิกรรม

อย่างน้อย 2 คร้ัง

ส่วนทรัพยากร

มนุษย์/งาน

กฎหมาย

7.2 ขาดการติดตามก ากบัจากผู้บงัคับบญัชาอย่างต่อเนื่อง 

 (CR012)

 30 แดง 1. สมรรถนะของ

ผู้บงัคับบญัชายังไม่

เปน็ไปตามเกณฑ์

มาตราฐาน

พบการพพิาท

และมีคดีความ

มากขึ้น

4 5 20 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง

1.1 คุ่มือพนักงาน

1.2 คู่มือสมรรถนะ

2. แบบรายงานการ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (แบบ

 ปค. 5) งานกฎหมาย,

 งานพฒันาทรัพยากร

มนุษย์,

งานบริหารทรัพยากร

 โครงการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะและ

พฒันาทรัพยากร

บคุคลระดับบริหาร

1. จัดอบรมเชงิปฏิบติัการใหค้วามรู้ใหก้บัผู้บงัคับบญัชา

2. ผอ.มอบนโยบายในการประชมุผู้บริหาร

3. จัดกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทางการ

ปฏิบติัเรียนรู้ร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอก

1. จ านวนการจัดอบรมไม่

ต่ ากว่า 1 คร้ัง

2. รายงานการประชมุ ไม่

ต่ ากว่า 1 คร้ัง

ส่วน

ทรัพยากร

มนุษย์/

งาน

กฎหมาย

1. จัดใหม้ีการประเมินผล

การรับรู้ กฎระเบยีบ

ขอ้บงัคับ

2. จัดท าคลินิกให้

ค าปรึกษาด้านกฎหมาย

ร้อยละของการรับรู้

ของผู้รับการ

ฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80

ส่วนทรัพยากร

มนุษย์/งาน

กฎหมาย

แผนพฒันาบคุลากรในระดับ

ผู้บริหารที่เขา้สู่ต าแหน่ง

จ านวน 1 แผน ส่วนทรัพยากร

มนุษย์/งาน

กฎหมาย

7.3 ไม่มีกฎระเบยีบขอ้บงัคับในการด าเนินการในระดับ

สากล (SR026)

 5 เขียว 1. ยังไม่มี

กฎระเบยีบด้านการ

เขา้ถงึและแบง่ปนั

ผลประโยชน์

2. ยังไม่มีแนว

ทางการแบง่ปนั

ผลประโยชน์

3. การก าหนดการ

ด าเนินการที่มี

วัตถปุระสงค์ยังไม่

การด าเนินงาน

ยังไม่เปน็ไป

ตามมาตรฐาน

ในระดับสากล

3 4 12 H เทา

7.4 เจ้าหน้าที่ขาดความเขา้ใจต่อมาตรการและการปฏิบติั

ต่างๆ อย่างถกูต้อง(CR022)

 5 เขียว ขาดการ

ประชาสัมพนัธ์

มาตรการ/ขอ้ปฏิบติั 

ใหบ้คุลากรรับทราบ

อย่างทั่วถงึ

มีการแพร่

ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิดใน

หน่วยงานจนไม่

สามารถ

ปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการ

4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนาความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 

(CR02)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเส่ียงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยั

เสี่ยง

แผนลดความเสีย่งในอนาคต

ความเสีย่งด้านกฎหมายและข้อก้าหนดผูกพันธอ์งค์กร (Compliance Risk : CR)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สี

ความ

รุนแรง

Risk Based Control การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของ

สาเหตุ 

(%)

สขีองเสน้
ทีม่า (Root 

Cause)

ผลกระทบ 

(Impact)

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

7. ความเสีย่งจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01)
ปัจจยัเสีย่ง กับ 

สาเหตุ (ทางตรง)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากเจ้าหน้าทีไ่มป่ฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02))

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

ปัจจยัเสีย่ง กับ 

สาเหตุ (ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))

ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

โครงการทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 VH แดง
8.1 บคุลากรขาดความตระหนักในการปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ อย่างแทจ้ริง(CR021)  35 แดง 1. ไม่มีนโยบายที่ชดัเจน

2. ไม่มีการกวดขนัใหป้ฏิบติัตาม

มาตรการอย่างเขม้งวด

มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิดในหน่วยงานจน

ไม่สามารถปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการตามปกติได้

5 4 20 VH แดง  - มาตรการปอูงกนัการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

แผนเตรียมความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤต (โรคระบาด)

1. ประชมุเจ้าหน้าที่สร้างความเขา้ใจเปน็ระยะ ขอความ

ร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการปอูงกนัเฝูาระวังและ

ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2. ใหค้ณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปอูงกนัและเฝูาระวัง

ภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก ากบัดูแล เพือ่เน้นย้ า 

สร้างความเขา้ใจเกีย่วกบั Covid-19 และเผยแพร่ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ทกุส่ือขององค์กร เพือ่ใหม้ีการปฏิบติังานได้

ครบถว้นตามาตรการ

3. กอ่นการเขา้ปฏิบติังาน บคุลากรทกุคนต้องได้รับการคัด

กรองตัวบคุคลที่จุดคัดกรอง เพือ่ตรวจวัดอณุหภูมิกอ่นเขา้

ปฏิบติังานทกุวัน

จ านวนผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าใน อ.ส.พ.

คณะกรรมการ

บริหารจัดการศูนย์

ปอูงกนัและเฝูา

ระวังภัยจากโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019

มีการประชมุผู้บริหารองค์การสวน

พฤกษศาสตร์เพือ่มอบนโยบาย/ก าชบั 

การปฏิบติัตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

จ านวนผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าใน อ.ส.พ.

ผู้อ านวยการ

องค์การสวน

พฤกษศาสตร์

1. การสร้างความตระหนัก

ใหแ้กบ่คุลากรในการดูแลรักษา

สุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกนั

ปอ้งกนัการแพร่ระบาด

2. ปรับปรุงรูปแบบการส่ือสาร

และมาตรการในการด าเนินการ

ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายรัฐบาล

จ านวนหรือ

รูปแบบการ

เผยแพร่ส่ือสาร

ส่วนทรัพยากรมนุษย์

8.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเขา้ใจต่อมาตรการและการปฏิบติัต่างๆ อย่างถกูต้อง(CR022)  25 เทา ขาดการประชาสัมพนัธ์มาตรการ/ขอ้

ปฏิบติั ใหบ้คุลากรรับทราบอย่างทั่วถงึ

มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิดในหน่วยงานจน

ไม่สามารถปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการตามปกติได้

4 5 20 VH แดง 1. ประกาศการด าเนินการ

ตามมาตรการการปอูงกนั

การแพร่ระบาดของ

จังหวัดและหน่วยงานต้น

สังกดั

2. คณะท างานก าหนด

แนวทางและมาตรการ

ปอูงกนัการแพร่ระบาด

แผนเตรียมความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤต (โรคระบาด)

1. มีการรวบรวมมาตรการต่างๆอย่างเปน็ระบบและเปน็

ชว่งเวลา (Timeline) เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่รับรู้และเขา้ใจถงึ

มาตรการต่างๆ

2. เปดิชอ่งทางการส่ือสารใหพ้นักงานได้รับทราบและให้

ความร่วมมือ

3. มอบหมายใหค้ณะกรรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ มีการ

ติดตามมาตรการใหม่ๆ ของภาครัฐ เพือ่น ามาก าหนดเปน็

มาตรการใหม่ๆ ของ อ.ส.พ.

4. รวบรวมมาตรการต่างๆ พร้อมคู่มือการปฏิบติัตาม

มาตรการและเผยแพร่ Online และ Offline ไปยัง

ผู้เกีย่วขอ้งอย่างทั่วถงึ

จ านวนผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าใน อ.ส.พ.

 คณะกรรมการ

บริหารจัดการศูนย์ฯ

การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ 

และออฟไลน์

1. มาตรการที่มีการรวบรวมไว้

2. เพิม่ชอ่งทางการส่ือสารใหค้รอบคลุม

บคุลากรใหม้ากที่สุด

3. คู่มือการปฏิบติัตามมาตรการ

จ านวนผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าใน อ.ส.พ.

ผู้อ านวยการ

องค์การสวน

พฤกษศาสตร์

1. ก าหนดทกัษะและความ

เชี่ยวชาญของบคุลากรที่

ปฏิบติังานด้านความปลอดภัย

และอาชวีอนามัยใหค้รอบคลุม

ถงึการแพร่ระบาดเปน็วงกว้าง

ของโรคระบาด

2. ใหม้ีการซักซ้อมสถานการณ์

ฉกุเฉนิเพือ่สร้างความเขา้ใจ

ใหแ้กบ่คุลากรและผู้รับผิดชอบ

เปน็ประจ า

ระดับความส าเร็จ

ในการรองรับ

สถานการณ์ใน

สภาวะวิกฤ

ผู้อ านวยการองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์

8.3 บคุลากรไม่ได้รับการฉดีวัคซีนตามาตรการ (CR023)  30 แดง ขาดนโยบายและมาตรการ/ขอ้ปฏิบติั

 ที่ชดัเจน

มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิดในหน่วยงานจน

ไม่สามารถปฏิบติังานหรือ

เปดิใหบ้ริการตามปกติได้

4 4 16 H เทา 1. ประกาศการด าเนินการ

ตามมาตรการการปอูงกนั

การแพร่ระบาดของ

จังหวัดและหน่วยงานต้น

สังกดั

2. คณะท างานก าหนด

แนวทางและมาตรการ

ปอูงกนัการแพร่ระบาด

แผนเตรียมความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤต (โรคระบาด)

1. ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีการฉดี

วัคซีน

2. ติดตามเร่งรัดใหฉ้ดีวัคซีน

3. ออกมาตรการบงัคับใหบ้คุลากรฉดีวัคซีน

จ านวนผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าใน อ.ส.พ.

 คณะกรรมการ

บริหารจัดการศูนย์ฯ

1. มีการประชมุผู้บริหารองค์การสวน

พฤกษศาสตร์เพือ่มอบนโยบาย/ก าชบั 

การปฏิบติัตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

2. การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ 

และออฟไลน์

จ านวนผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าใน อ.ส.พ.

ผู้อ านวยการ

องค์การสวน

พฤกษศาสตร์

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 

(ทางอ้อม)

8.3  นโยบาย การก ากบัดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งใน

ด้านบคุลากร งบประมาณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ การบริหารจัดการ  ขาดความชดัเจน

และต่อเนื่อง (OR021)

P 10 ส้ม กระบวนการบริหารจัดการและ

พฒันาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยัง

ไมไ่ด้รับการผลักดัน และพฒันา

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและ

แนวทางปฏิบัติ

  - ไมส่ามารถน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ

ใช้กบัทุกส่วนของ

องค์กรได้ครบถ้วน 

 - การพฒันาระบบไม่

4 4 16 VH แดง

100

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ((ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไมส่ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขับเคล่ือนการพฒันาอย่างเป็นระบบ (OR02))

 ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันา

อย่างเปน็ระบบ (OR02)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรเพือ่ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเปน็ระบบ (OR02))

8. ความเสีย่งจากเจา้หน้าทีไ่ม่ปฏิบัติตามมาตรการทีก้่าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02)
ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

ความเสีย่งด้านกฎหมายและข้อก้าหนดผูกพันธอ์งค์กร (Compliance Risk : CR)

ผลกระทบ 

(Impact)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.
การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)

สคีวาม

รุนแรงสาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก

ของสาเหตุ

 (%)
สขีองเสน้

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

ทีม่า (Root Cause)

 ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด  ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))

 ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปาูหมาย (FR01) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปาูหมาย (FR01))

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย   (SR01))ความเส่ียงจากจ านวนและความพงึพอใจของผู้เขา้ชม ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย   (SR01)
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บทท่ี 4 

การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการท างาน 
 

4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการบรหิารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน (Internal Control)  

 การควบคมุภายใน หมายถึง “กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” 

 การบริหารองค์กรที่ดี เป็นการติดตาม ก ากับ และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ต่าง ๆ แม้ว่าองค์กรจะมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอ้ือต่อการท างานเพียงอย่าง
เดียวอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานของทุก
องค์กรในปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรเข้าไปด าเนินการ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและ
จัดให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องท าให้เกิดระบบการประเมินผลการ
ท างานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทนและ
เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงมีการเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เมื่อ
การบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ จะมีการน ามา
ควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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การเชื่อมโยงการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.  
(คู่มือปฏิบัติงานหลัก คู่มือปฏิบัติงานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร และคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานสนับสนุนขององค์กร)  
ตารางท่ี 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน    
 

ล าดับ รายการคู่มือ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คู่มือปฏิบัติงานหลักขององค์การฯ 
1 คู่มือพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
2 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

3 คู่มือการควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

4 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน 

8 คู่มือการบรหิารจดัการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ส่วนนโยบายและแผน 

10 คู่มือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

11 คู่มือการประเมินสมรรถนะบคุลากร อ.ส.พ. ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

12 คู่มือการสรรหาพนักงานและลูกจา้ง ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

13 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

14 คู่มือว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนทรัพยากรมนุษย ์
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ล าดับ รายการคู่มือ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานสนับสนุนขององค์กร 
15 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการเงิน  ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

16 คู่มือการยืมเงินทดรอง ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

17 คู่มือแนวทางการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างตามมาตรฐาน ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

18 คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัซื้อจัดจา้งส าหรับหน่วยงานภายใน อ.ส.พ. (วิธีเฉพาะเจาะจง) ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

19 คู่มือการปฏิบตัิการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ส่วนอ านวยการ 

20 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

21 คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักวิจัยและพัฒนา 

22 คู่มือการน าพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุกลับคืนถิ่นอยา่งยั่งยืน คณะท างานโครงการน าพรรณไมท้ี่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ
กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

23 คู่มือด าเนินการศูนย์ข้อมลูข่าวสารทางราชการ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

24 คู่มือการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 

25 คู่มือการด าเนินงานของงานเผยแพร่ความรู ้ ส่วนเผยแพร่ความรู ้

26 คู่มือแนวทางการก าหนดระดับคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการด้านเทคโนโลยีสนเทศ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางท่ี 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
ในด้านการควบคุมความเสี่ยงที่คงอยู่ ได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2565 สรุปได้ดังนี้ 

ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
ส านักบริหาร  
1. การบันทึกข้อมูลด้านการเงิน การ

ค านวณภาษีไม่ถูกต้องและไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- จัดท าแผนงานที่ชัดเจนและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ปีละ 2 ครั้ง 

2. การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

- จัดสัมมนาเพื่อทบทวนเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลส าเร็จให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล และ
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

- การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
3. การจัดท ารายงานวิเคราะห์งบการเงินมี

ความล่าช้าไม่สามารถให้แก่หน่วยงานได้
ตามก าหนดเวลา 

- จัดส่งบุคลากรด้านการบัญชีเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

4. เอกสารหลักฐานทางการเงินและการ
บันทึกบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย ไม่
สามารถเก็บรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

- น าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมทะเบียน
เอกสาร สามารค้นหาได้อย่างทันกาล 

5. ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัสดุไม่ทันต่อการใช้
งาน 

- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามแผน
เป็นรายไตรมาส 

6. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ 

7. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามข้อบังคับ (CR01)  

- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
- การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน

กฎหมาย 
- ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ 

8. ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในการใช้บริการยานพาหนะส่วนกลาง
และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ลดลง 

- การจัดท าแผนซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
- อบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการของพนักงานขับรถ 
- เพ่ิมช่องทางร้องเรียน 

9. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่
สอดคล้องกับเปูาหมายองค์กร 

- จัดให้มีการถ่ายทอดกลยุทธ์องค์การฯ สู่ตัวชี้วัดรายบุคคล 
และเชื่อมโยงกับการประเมินผลเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน 



 

 

                                                                                                                                                                                                         
แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2565 
 

23 

ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
10. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ

ต าแหน่งทางวิชาการ  
- ประสานงานกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
จัดท าข้อตกลง/ระเบียบในการรับนักเรียนทุนจากโครงการ
เข้าเป็นพนักงานองค์การฯ 

- ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ  
11. ความพึงพอใจและความผูกพันของ

พนักงานที่มีต่อองค์การฯ ลดลง 
- แต่งตั้งคณะท างานศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้าง

แรงจูงใจให้แก่บุคลากร  
- การรับฟังวามคิดเห็นจากพนักงาน  
- ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้แก่

พนักงาน 
12. บุคลากรขาดความรู้และความตระหนัก

ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  

- ให้มีการส ารวจทัศนคติ และความรู้ ความเข้าใจ และ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ  

- จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

13. การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

- วางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า 
- การประชุมคณะท างาน IT และ ITG เพ่ือจัดสรรทรัพยากร

ให้เพียงพอ 
14. ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุน

การด าเนินงานในภายในองค์การฯ และ
การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส ารวจความต้องการในการใช้งานก่อนด าเนินการและจัท า
แผนงาน 
 

15. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ระบบสารสนเทศขององค์กรยังไม่
ครอบคลุม บุคลากรไม่สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้ 

- ศึกษาและจัดท านโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน 

16. ขาดการยอมรับต่อเปูาหมายของ
แผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

- จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย/เปูาหมายการด าเนินงานหลักของ
องค์การฯ 

- เพ่ิมการสื่อสารภายในเพ่ือสร้างความตระหนักในเปูาหมาย
หลักขององค์กร 

- น าผู้ทรงคณุวุฒิมาร่วมในการสัมมนา เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขององค์การฯ  

17. ไม่สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดตาม
บันทึกข้อตกลงขององค์การฯ ให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

- ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และหารือแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

- สรุปผลการด าเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการ
พฤกษศาสตร์  

 

18. ได้รับวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

- ประชุมหารือเรื่องแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนทางพัสดุให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
ออกแบบหรือจัดท าปูายสื่อความหมายให้เหมาะสมและ
ทันสมัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

19. นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือ
อันตรายจากการท่องเที่ยวในสวน
พฤกษศาสตร์ (OR01) 

- จัดหาบริษัทประกันภัยนักท่องเที่ยว  
- จัดท าสื่อรณรงค์ท่องเที่ยวปลอดภัย  
- จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

20. สินค้าและบริการขององค์การฯ ไม่ได้
รับความสนใจจากผู้ใช้บริการ 

- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการก่อนการออกแบบและ
จัดท ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสินค้าใหม่และบริการที่มีคุณค่าและ
ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 

- จัดให้มีวิทยากรและทีมอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการผู้มาใช้บริการ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการผลิตสินค้า 
- จัดท าปฏิทินการผลิต ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานไว้

ล่วงหน้า 
- เสนอแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับด้านการพัสดุส าหรับ

การด าเนินงานทางธุรกิจ 
21. รายได้จากผู้เข้าเยี่ยมชม และรายได้

จากการขายสินค้าและบริการไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย (FR01) 

- ศึกษาความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเชิงพฤติกรรม 
- ส ารวจตลาดคู่แข่งขันและคู่ค้า แสวงหาเครือข่ายความ

ร่วมมือ 
22. ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าหรือ

เครือข่ายพันธมิตร 
- จัดท าทะเบียนสมาชิกกลุ่มลูกค้า จัดท าสื่อในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับ
สมาชิกในช่องทางต่างๆ 

- เพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การฯ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและ
แสวงหากลุ่มลูกค้าเพ่ิมเติม 

23. สินค้าท่ีวางจ าหน่ายขาดความต่อเนื่อง - หาผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
- มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
- ตรวจสอบยอดคงเหลือเป็นประจ าทุกเดือน 

24. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่
ยังไม่คุ้มค่าเพียงพอกับการลงทุน 

- จัดให้มีฐานข้มูลกลางเพ่ือให้มีการใช้บุคลากรและ
ฐานข้อมูลร่วมกัน 

- ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
อยู่เสมอ 

25. ลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการ (SR02) - การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทุกจุด
บริการ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการ การดูแล
อ านวยความสะดวก 

- การจัดหารถบริการเพื่อรองรับการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณอาคาร สถานที่ให้บริการให้มี
ความสะอาดอยู่เสมอ และมีที่พักผ่อนให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

26. ไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการหารายได้ให้เป็นไปตามแผนได้ 

- ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและค่าใช้จ่ายด้านการ
ส่งเสริม โดยการใช้ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

ส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์  
27. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ 

- ก าหนดปฏิทินการท างานมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบ
พร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้พันธุ์ไม้ เพ่ือวางแผนการ
ใช้งานร่วมกัน 
- น าเสนอรูปแบบที่จะด าเนินการในปีถัดไปให้ผู้บริหาร
พิจารณาก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนและขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

28. ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
- เพ่ิมปูายแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้

เครื่องจักรกล 
- ซ่อมแซมผิวทางจราจรที่ช ารุด 

ส านักวิจัยและอนุรักษ์  
29. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

- เพ่ิมจ านวนโครงการวิจัยหรือแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และให้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 

30. ผลงานวิจัยไม่สามารถน าไปต่อยอด
เพ่ือประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้ 

- จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยร่วมกันแบบ
บูรณาการ  

31. จ านวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย 

- ทบทวนแผนฯ เป็นประจ าปีทุกปี และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- ควบคุมกระบวนการท างานและก าหนดเป็นตัวชี้วัด

รายบุคคล 
- ตรวจสอบสภาพพรรณไม้เป็นประจ า และการลงทะเบียน

ในการยืมตัวอย่าง 
32. จ านวนพันธุ์พืชที่รวบรวมไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

- เพ่ิมปริมาณการเพาะขยายพันธุ์ไม้ส าคัญเพ่ิมขึ้น 
- เพ่ิมพ้ืนที่หรือปริมาณในการส ารวจเพิ่มขึ้น 



 

 

                                                                                                                                                                                                         
แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2565 
 

26 

ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
33. พันธุ์พืชมีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือ
ติดโรค 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบ
โรคพืชในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
ผลต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่ 
34. พันธุ์พืชมีชีวิตไม่รับการลงทะเบียนจัด
ก็บในฐานข้อมูล 

- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลาร  
- เพ่ิมชองทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลนของงาน

ทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงาน 
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 4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิง

เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management)  

  
  การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจ ากัดต่าง ๆ ส่งผลกระทบ

ที่จะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการบริหาร
มูลค่าเพ่ิมขององค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การน าระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้
การบริหารความเสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะท าให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้น าเอาปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรมาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการด าเนินธุรกิจขององค์ กร เพ่ือให้องค์กร
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถน ามูลค่าเพ่ิมมาใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุนนั้น ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรหรือไม่ ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์” เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
องค์กรและหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management: EVM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
องค์กร โดยการเชื่อมโยงเปูาประสงค์ทางการเงินซึ่งรวมถึงก าไรเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) และ
เปูาประสงค์ทางสังคมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดท าแผนธุรกิจ (EVM for 
planning), การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (EVM for Investment & Resource Allocation), การก าหนด
และถ่ายทอดเปูาหมาย (EVM for Performance Monitoring) และระบบแรงจูงใจ (EVM for Incentive)  

 อ.ส.พ. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท างานบริหาร
จัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) และเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Enhancement) ดัง
รูปภาพที่ 4 
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การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategy Improvement Plan : SIP) กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 
 

 
รูปภาพที่ 4  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Driver tree) อ.ส.พ. 
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ตารางท่ี 5  การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan 
ความเชื่อมโยงกับแผน
วิสาหกิจ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย
เสี่ยง 

1. รายได้จากการ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 

(1) ค่าเช่าร้านค้า บริการ
นักท่องเที่ยว 
(Bluevanda) 

(2) รถบริการ 
(3) ค่าเช่าร้านจ าหน่ายสินค้า

ทั่วไป 
(4) ค่าเช่าสถานที่  เพื่อท า

กิจกรรม 
(5) ค่าเช่าพื้นที่เสา

โทรศัพท์มือถือ 

(1) พัฒนาพ้ืนท่ีและ ระบบ
สาธารณูปโภค 

(2) ก าหนดพื้นที่/บรหิารสินทรัพย์ที่มี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3) ก าหนดอัตราค่าบริการ 
(4) จัดท าแผนการตลาดเชิงรุกโดย

มุ่งเน้น กลุ่มเปูาหมายทั้ง    ในส่วน
ภาคราชการ  และเอกชน 

(5) ท าการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการจัดงาน Event 
ภายในสวนพฤกษศาสตร์ 
 

- เพิ่มร้านค้าท่ีได้มาตรฐาน 
- ก าหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสมัพันธ์

เชิญชวนให้มาใช้บริการ 
- จัดระบบขนส่งภายใน 
- ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุ่มทีม่ี

ศักยภาพ เช่น กลุ่มจดักิจกรรม Wedding  
ถ่ายโฆษณา  ถ่ายภาพยนตร ์

- วางแผนการใช้ประโยชน์และจดัหา
เครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรัพย ์

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเปูาหมาย
(FR01) 

2. รายได้จากการ    
เข้าชมสวน 

(1) การจ าหน่าย  บัตรเข้า
ชมสวน 

(2) คณะที่เข้ามา    ชมสวน 

(1) การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก 
(2) พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
(3) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(Event) 
(4) บุคลากรด้านการบริการ 
(5) คุณภาพการให้บริการ 

- พัฒนารูปแบบการประชาสมัพันธ์ให้  
เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ในวงกว้าง 

- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เยี่ยมและใช้บริการ 

- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมติร ธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

- ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการ
ให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ     
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 

- ร้อยละของผู้เข้ามาใช้
ประโยชนส์วน
พฤกษศาสตรเ์พิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน ร้อยละ 20 
- รายไดจ้ากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
 

- ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไมไ่ดต้ามเปูาหมาย
(FR01) 
- ความเสีย่งจากจ านวนผู้
เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย  (SR01) 
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3. รายได้จากการขาย
สินค้า 

(1) สินค้าที่องค์การฯ   ผลิต
จ าหน่าย 

(2) สินค้าฝากวางจ าหน่าย 
(3) สินค้าท่ีองค์การฯ    ซื้อ

มาจ าหน่าย 
(4) สินค้าส่งเสรมิวิสาหกจิ

ชุมชน 
(5) สินค้าท าลองตลาด 

(1) คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ ์
(2) ช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภณัฑ ์

- ส ารวจความต้องการของตลาด  
- ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน ามา

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑส์ินค้าของที่ระลึก

และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

- ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ  

- เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสี่ยงจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ ไ ด้ ต าม เปู าหมาย
(FR01) 

4. รายได้จาก การ
จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

(1) รายได้จากการจ าหน่าย
กาแฟ 

(2) จากการจ าหน่ายอาหาร       
ของขบเขี้ยว   

(3) จากการจ าหน่ายสินค้า
คงรูป 

(1) ปรับปรุง/ควบคุมคณุภาพ และ
ความสะอาดรสชาติของกาแฟ 

(2) ควบคุมต้นทุนการผลติกาแฟ 
(3) ปรับปรุงร้านกาแฟใหส้วยงามและ

ดึงดูดใจ 
(4) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อ

ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
(5) เพิ่มจุดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในช่วงเทศกาล 
(6) เสรมิสร้างเทคนิคการขายให้กับ

ผู้ขาย 
 

- พัฒนาร้านอาหารให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการเพิ่มสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 

- รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาด
ของอาหารและเครื่องดื่ม 

- เพิ่มจุดบริการให้มากข้ึน 

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเปูาหมาย
(FR01) 
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5. รายได้จากการ 
จ าหน่ายพรรณไม้
และจัดท าปาูย
พรรณไม ้

(1) รายได้จากการจ าหน่าย
พรรณไม ้

(2) เกษตรอินทรีย ์
(3) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(4) รายได้จากการจัด ท า

ปูายพรรณไม ้

(1) พรรณไม้ที่จ าหน่าย มีความโดดเดน่ - เพาะขยายพันธ์ุไม้หายาก,พรรณไม้ใกล้สญู
พันธุ์เพื่อจ าหน่าย 

- ก าหนดรูปแบบของพรรณไม้ให้เปน็
เอกลักษณ ์

- ก าหนดราคาทีเ่หมาะสม 

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเปูาหมาย
(FR01) 
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บทท่ี 5 

การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 
 

5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) 

 
รูปภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2565 

5.2 ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ประเมินได้ 4 ระดับ ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน) 
SR01 = ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  
SR02 = ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  
 OR03 = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้  
FR01 = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย 
CR02 = ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 

2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน) 
OR01 = ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  
OR02 = ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 
          เปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ   

  CR01 = ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี 
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3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน) 
- ไมม่ี - 

4) ความเสี่ยงระดับต่ า (1-4 คะแนน) 
   - ไม่มี – 
 

5.3 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 

 หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู้พันธกิจ 
หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทัวไปการด าเนินงานให้ได้ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจ าเป็นที่จะต้องยอมรับ
ความเสี่ยงบ้าง การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด 
ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับสูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถน ามาใช้เป็นการด าเนินงานและการตัดสินใจ
ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้ 
  การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 ผู้บริหารควรเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 ปัจจัยเสี่ยงที่ควรค านึงถึงในการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้แก่ 
- ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของรัฐวิสาหกิจ 
- ปัจจัยภายในองค์กร รัฐวิสาหกิจมีมุมมองต่อความเสี่ยงอย่างไร รับความเสี่ยงได้หรือยอมรับ 
  ไม่ได ้
- ปัจจัยภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยง 
   หรือความไม่แน่นอนมากเพียงใด 
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถก าหนดได้ทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ 
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Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได ้

ต่ ามาก/ น้อยมาก 
ต่ า / 
น้อย 

ปานกลาง 
สูง / 
บ่อย 

สูงมาก / บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

รง
 

สูงมาก / หายนะ 5 
5  

(5×1) 
10 

(5×2) 
15 

(5×3) 
20 

(5×4) 
25 (5×5) 

สูง / วิกฤต ิ 4 
4 

(4×1) 
8 

(4×2) 
12 

(4×3) 
16 

(4×4) 
20 (4×5) 

ปานกลาง 3 
3 

(3×1) 
6 

(3×2) 
9 

(3×3) 
12 

(3×4) 
15 (3×5) 

ต่ า / น้อย 2 
2 

(2×1) 
4 

(2×2) 
6 

(2×3) 
8 

(2×4) 
10 (2×5) 

ไม่เป็นสาระส าคัญ / น้อยมาก 1 
1 

(1×1) 
2 

(1×2) 
3 

(1×3) 
4 

(1×4) 
5 

(1×5) 

 ระดับของความเสีย่ง 

 

  จาก Risk Assessment Matrix น ารายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงล าดับ
ไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Criteria for 
Acceptability Risk) 
 

5.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

  หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กร
แห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลุกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้นั้น  
ระบุว่า 

 ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ ๘๕ มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่ง
องค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด 

 ค่าเฉลี่ยของอุตสาเหกรรม เท่ากับร้อยละ ๘๐ และมีแนวโน้มคงที่ 
 หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 
 หากจะท าให้ความพึงพอใจของลุกค้าเพ่ิมข้ึนสูงกว่าร้อยละ ๘๗ ต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

และไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ 
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5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

  คือ หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 กับ
ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน 10-25 คะแนนระดับความรุนแรง (Impact × Likelihood) 

 

รูปภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

  เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ 10-25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk 
Boundary จะก้ันระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่
มีค่าน้อยมาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × 
Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซน สีเหลือง และสีเขียว เพ่ือเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ของ อ.ส.พ. ที่
ต้องท าการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ 10 คะแนน
ขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีเทา และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง อยู่ในโซนสีแดง หรือ
ความเสี่ยงสูงมาก (Very High: VH) จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า  อ.ส.พ. จะต้องท าการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็
ตามท่ีความเสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก 
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t 
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d 
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5.6  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบน

ของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)    

5.6.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

1) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

 
รูปภาพที่ ๗ ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางท่ี ๖ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(SR01) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 253,238 - 276,258 คน/ปี  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 230,216-  253,237  คน/ปี  

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
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  2) ความเสี่ยงจากการพัฒาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR02) 
 

 
รูปภาพที่ 8 ความเสี่ยงจากการพัฒาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI  (SR02) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางท่ี 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI  
(SR02) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการพัฒาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI   (SR02) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ สรุปปัญหาอุปสรรค และทบทวนแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรอง 
มาตรฐาน BGCI ในระดบัที่ 2 และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดบัที่ 1 ภายในปี 2565  

โ อกาสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI  
ร้อยละ 91-100 
 Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI  
ร้อยละ 100-91 
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 5.6.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk: OR) 

    3) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

 
รูปภาพที่ 9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

 
 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางที่ 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 ความเสียหายในระดับน าสง่โรงพยาบาล 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล
ไม่เกิน 4 คร้ัง/ป ี
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับน าสง่
โรงพยาบาลไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี 
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 4) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  (OR02) 

 
รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางท่ี 9 ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยงัไม่ 
สามารถน าสู่การใชป้ระโยชน์ได ้  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยงัไม่ 
สามารถน าสู่การใชป้ระโยชน์ได ้  

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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5) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 

 
รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้
ได ้(OR03) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 คือ สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเปูาหมาย 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 คือ สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 91-100 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 91-100 
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  5.6.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 

    6) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

 
รูปภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางท่ี 11  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตาม
เปูาหมาย (FR01) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ รายได้จากการด าเนินงาน  25.55 ล้านบาท 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ รายได้จากการด าเนินงาน  24.08 ล้านบาท 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ 91-100 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ 81-90 
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 5.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 

7) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
 

 
รูปภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคด ี(CR01) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี (CR01) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคด ี(CR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีการด าเนินคดีต่อศาลชัน้ต้น 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ มีการด าเนินคดีต่อศาลอุธรณ์ 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ 0-6  คร้ัง/ปี  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ 0-6  คร้ัง/ป ี
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8) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19    
    (CR02)  

 

 
รูปภาพที่ 14 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดจากกรณีแพร่ระบาด (CR02) 

 

จากภาพจุด   A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดจากกรณีแพร่ระบาด 
COVID-19 (CR02) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ จ านวนบุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-19 ≤ 6 คน 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ จ านวนบุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-19 ≤ 6 คน 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ของบุคลากรที่ได้รบัวัคซีน COVID-19 ร้อยละ ≥90  
ระดับ 1 คือ ของบุคลากรที่ได้รบัวัคซีน COVID-19  ร้อยละ 85-81 
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บทท่ี 6 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง 
 

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง 

 จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลท าให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย
เช่นเดียวกัน 
 ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่า งกันนั้นความเสี่ยงทุก
ด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือเป็นผลมาจากความเสี่ยงอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระคือส่งผลกระทบ
ไปยังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
1.1) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)  

มีความสัมพนัธ์กับ 
 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)    
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 
 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19  
    (CR02) 
 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01)  

 
1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน BGCI (SR02)  

มีความสัมพันธ์กับ 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02)    
 ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี (CR01)  

 
 

 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
 2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี (CR01) 
 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02) (CR02) 
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 ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 
 

2.2)ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)   
 ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 
 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 

(CR02) 
 

  2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ 
    (OR03) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)     
 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ 
  3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)  
    มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01)    
 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 

(CR02)     
 

 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร (Compilance Risk: CR) 
4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)     
 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 

(CR02)    
 

4.2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 
(CR01) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 

เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 
 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 
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6.2 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง) 

 นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับ
ผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
1.1) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)  
       มีความสัมพันธ์กับ 

 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเปูาหมาย (SR011) 
น้ าหนักร้อยละ 20 

 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้  (SR012) 
น้ าหนักร้อยละ 30 

 การตกแต่งพ้ืนที่ยังไม่โดเด่น (SR013) น้ าหนักร้อยละ 25 
 

1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)            
    มีความสัมพันธ์กับ 

 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR021) น้ าหนักร้อยละ 20 
 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR022) น้ าหนักร้อยละ 15 
 การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR023) น้ าหนักร้อยละ 20 
 การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR024) น้ าหนักร้อยละ 10 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR025) น้ าหนักร้อยละ 20 
 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินการในระดับสากล (SR026) น้ าหนักร้อยละ 5 

   

 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
 2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) มีความสัมพันธ์กับ 

 สภาพพ้ืนที่ลาดชันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (OR011) น้ าหนักร้อยละ 25 
 อาคาร สถานสิ่งปลูกสร้างช ารุดตามอายุการใช้งาน (OR012) น้ าหนักร้อยละ 30 
 ขาดสื่อสารเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) น้ าหนักร้อยละ 25 

 
2.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 นโยบาย การก ากับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ  เครื่องมือเครื่องใช้  การบริหารจัดการ  ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง 
(OR021) น้ าหนักร้อยละ 90 
 

2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03)  
      มีความสัมพนัธ์กับ 

 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ยังไม่ดึงดูด (OR031) น้ าหนกัร้อยละ 35 
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 ระบบการสรรหานักวิชาการยังไม่เป็นเชิงรุก (OR032) น้ าหนักร้อยละ 20 
 ระบบการรักษาบุคลากรยังไม่ชัดเจน (OR033)  น้ าหนักร้อยละ 40 

 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ 
  3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)  
   มีความสัมพันธ์กับ 

 การจ าหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (FR011) น้ าหนักร้อยละ 25 
 การประกอบกิจการภายในพ้ืนที่ลดลง (FR012) น้ าหนักร้อยละ 20 
 การจ าหน่ายสินค้าลดลง (FR013) น้ าหนักร้อยละ 20 

 

 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร (Compilance Risk: CR) 
4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) มีความสัมพันธ์กับ 

 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติหน้าที่  (CR011)  
น้ าหนักร้อยละ 60 

 ขาดการติดตามก ากับจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง  (CR012)  น้ าหนักร้อยละ 30 
 

4.2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19   
      (CR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR021)  
น้ าหนักร้อยละ 35 

 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR022)   
น้ าหนักร้อยละ 25 

 บุคลากรไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามาตรการ (CR023) น้ าหนักร้อยละ 30 
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6.3 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)  

 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
1.1) ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)  

มีความสัมพันธ์กับ 
 การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR023) น้ าหนักร้อยละ 5 
 การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR024) น้ าหนักร้อยละ 5 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) น้ าหนักร้อยละ 5 
 นโยบาย การก ากับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร 

งบประมาณ  เครื่องมือเครื่องใช้  การบริหารจัดการ  ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง  (OR021) 
น้ าหนักร้อยละ 5 

 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง น้ าหนักร้อยละ 5 
1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02)  

มีความสัมพันธ์กับ 
 ระบบการรักษาบุคลากรยังไม่ชัดเจน  (OR033) น้ าหนักร้อยละ 5 
 นโยบาย การก ากับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร  

งบประมาณ  เครื่องมือเครื่องใช้  การบริหารจัดการ  ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR021) 
น้ าหนักร้อยละ 5 

 
 

 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
 2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) มีความสัมพันธ์กับ 

 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR022)  
น้ าหนักร้อยละ 10 

 การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน  (SR024) น้ าหนักร้อยละ 10 
2.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 
       เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR025)  น้ าหนักร้อยละ 10 
2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน  (SR021)  
    น้ าหนักร้อยละ 5 
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3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ 
  3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)  
                มีความสัมพันธ์กับ 

 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเปูาหมาย (SR011) 
น้ าหนักร้อยละ 10 

 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR012) 
น้ าหนักร้อยละ 10 

 การตกแต่งพ้ืนที่ยังไม่โดเด่น (SR013) น้ าหนักร้อยละ 10 
 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR022)  

น้ าหนักร้อยละ 5 
 

 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร (Compilance Risk: CR) 
4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี  (CR01)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินการในระดับสากล (SR026) น้ าหนักร้อยละ 5 
 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR022)  

น้ าหนักร้อยละ 5 
4.2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19   
      (CR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 นโยบาย การก ากับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ  เครื่องมือเครื่องใช้  การบริหารจัดการ  ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR021) 
น้ าหนักร้อยละ 10 
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6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. (ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง) และ (ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ)  

 
รูปภาพที่ 15 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจ าปีงบประมาณ 2565
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6.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง 

      อ.ส.พ. 

 ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถ่ินด้วยการบริหารจัดการอย่าง 

         เป็นระบบ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02) 

 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รองรับระบบ 5 G  เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
- ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  (OR02) 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้ง
ผลิตผลงานเพ่ือน าสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล  
(OR02) 

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
- ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี  (CR01) 
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด  

COVID-19 (CR02) 
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รูปภาพที่ 16 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง
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6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2565 (Mitigation 

plans) 

ตารางท่ี 14 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2565 

ยุทธศาสตร์จัดการ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ รายละเอียด 

ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์
(Marketing & PR 
Mitigation plans : M) 

กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ (M1) 

- น าผลการวิจยั ส ารวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (IMC) 
(M1.1) 
- การศึกษาวิจัยเกี่ยวความพึงพอใจ/พฤติกรรมเกี่ยวกับผู้
เข้าชม อ.ส.พ. พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (M1.2) 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่สื่อ 
(M2) 

2.1 สื่อ&PR 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความ
น่าสนใจตรงกลุ่มเปูาหมาย  (M2.1) 
2.2 สื่อ&Branding  
- มีการสัมมนาในการก าหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้
ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน (M2.2)  
2.3 สื่อ&เรียนรู้   
- รูปแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
อ.ส.พ. ท่ีทันสมัย   (M2.3) 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านพันธมิตรและธุรกิจ 
(M3) 

- จัดท า contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ 
เพื่อร่วมมือกันจัดท า Package ตา่งๆ ร่วมกัน  (M3.1) 

การ เ พ่ิมประสิ ทธิภ าพ
อ ง ค์ ก ร ( Organization 
efficiency mitigation 
plan : E ) 

กลยุทธ์ที่ 1 ติดตามงานและระบบ
ฐานข้อมูล (E1) 

- มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่าง
เพียงพอ ( E1.1 ) 
- ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามเร่งรัดจาก CEO 
อย่างสม่ าเสมอ ( E1.2 ) 
- ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร  (E1.3) 

o แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
ปัจจุบัน (E1.3.1) 

o แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ (E1.3.2) 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านบุคลากร (E2) - สร้างความตระหนัก (E2.1) 
o สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเรื่อง

การท างานเป็นทีมวัฒนธรรมองค์กรและภาวะ
ผู้น า (E2.1.1) 

o สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2) 

- สร้างประสิทธิผลในการท างาน (E2.2) 
o แสวงหาผู้เช่ียวชาญมาช่วยในการท าแผนและ



 

 

                                                                                                           
                                                                                                        แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี   2565 54 

ยุทธศาสตร์จัดการ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ รายละเอียด 

โครงการที่มีความเช่ียวชาญสูง (E2.2.1) 
o การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ (E2.2.2) 

- การศึกษาเรียนรู้และดูงานท่ีเกี่ยวข้อง (E2.3) 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่าย  (E3) 

- ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสัญญาจ้าง 
(E3.1) 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (E4) 

- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน 
ปฏิบัติง่าย (E4.1) 
- มีนโยบายในการก ากับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมี
การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบการกระท า
ผิดที่ชัดเจนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E4.2) 
- ก าหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดท ารายละเอียดเอกสาร
การจัดท าจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการของบประมาณ
อย่างครบถ้วน (E4.3) 
- มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ 
(E4.4) 

ยุทธศาสตร์การจัดการ
พ้ืนที่และความปลอดภัย  

( Area development 
and safety : A) 

กลยุทธ์ที่ 1 ความปลอดภัย (12) - การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการ
ส ารวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งปูาย
สัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตราย
สูง (A1.1) 
- การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง รปภ. ให้มีการแนะน า
ตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด (A1.2) 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2565 (Mitigation plans) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการความเส่ียงด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
(Marketing & PR : M)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการความเส่ียงด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
(Organization efficiency : E)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารพ้ืนท่ีและความปลอดภัย
(Area development and safety: A)

กลยุทธ์ท่ี 1 วิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์ (M1)

·  น้าผลการวิจัย ส้ารวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (IMC) (M1.1)

· การศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ/พฤติกรรมเก่ียวกับผู้เข้าชม อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้าน
ต่าง   อย่างต่อเน่ือง (M1.2)

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิตและเผยแพร่ส่ือ (M2)

· สื่อ & PR 

· สื่อ & Branding

· ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย (M2.1)

·  มีการสัมมนาในการก้าหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห นให้
ชัดเจน (M2.2)

· สื่อ & เรียนรู้ 

·  รูปแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ. ที่ทันสมัย (M2.3)

กลยุทธ์ท่ี 3 ด้านพันธมิตรและธุรกิจ (M3)

·  จัดท้า Contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดท้า Package ต่าง   ร่วมกัน 
(M3.1)

กลยุทธ์ท่ี 1 ติดตามงานและระบบฐานข้อมูล (E1)

·  มีการประชุมบุคลากรในสังกัดเป็นประจ้าเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินงาน ตลอดจน
ปั หาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปั หาอย่างเพียงพอ (E1.1)

·  ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามเร่งรัดจาก CEO อย่างสม่้าเสมอ (E1.2)

· ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (E1.3)

· แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (E1.3.2)

กลยุทธ์ท่ี 2 ด้านบุคลากร  (E2)

· สร้างความตระหนัก (E2.1)

· สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเร่ืองการท้างานเป็นทีมวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้น้า 
(E2.1.1)

· สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2)

· สร้างประสิทธิผลในการท้างาน (E2.2)

· การศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เกี่ยวข้อง (E2.3)

กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่าย  (E3)

·  ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสั  าจ้าง (E3.1)

· แสวงหาผู้เชี่ยวชา มาช่วยในการท้าแผนและโครงการที่มีความเชี่ยวชา สูง (E2.2.1)

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (E4)

·  ปรับปรุงะเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนปฏิบัติง่าย  (E4.1)

·  มีนโยบายในการก้ากับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมีการตัดเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบ
การกระท้าผิดที่ชัดเจนพร้อมประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E4.2)

· ก้าหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดท้ารายละเอียดเอกสารการจัดท้าจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการขอ
งบประมาณอย่างครบถ้วน (E4.3)

· มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E4.4)

· การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่้าเสมอ (E2.2.2)

กลยุทธ์ที่ 1 ความปลอดภัย (A1)

·การจัดการกายภาพความปลอดภัย ประกอบด้วย การส้ารวจ จุดเกิดเหตุ 
สาเหตุ ระบุพ้ืนที่ และติดต้ังป้ายสั ลักษณ์ รวมถึงการป ดให้บริการบางพ้ืนท่ีท่ี
มีอัตรายสูง (A1.1)

·การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าท่ีจ้าหน่ายบัตรและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
รวมถึง รปภ. ให้มีการแนะน้าตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้
ปฏิบัติตามข้อก้าหนด (A1.2)

· แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน (E1.3.1)

 
รูปภาพที่ 17 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. 
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6.7 แผนฉุกเฉิน ส าหรับความเสี่ยงท่ีอยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจ าปี 2565  

 
ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 
ตัวชี้วัด (KPI)  1. Impact      Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 253,238 - 276,258 คน/ปี 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 230,216-  253,237  คน/ปี 
     2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 

Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
เปูาหมาย         1. จ านวนผู้เยี่ยมชม 

2. ร้อยละความพึงพอใจ 
 

ตารางท่ี 15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 ช่องทางในการสื่อสารด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์
ยังไม่ถึงกลุ่มเปูาหมาย  (SR011) 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรง
กลุ่มเปูาหมาย            
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์    
- แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด 
- Road Show โรงเรียน 

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.สว่น
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.
สนส. 

2 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท า
สื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้
เข้าเยี่ยมชมได้  (SR012) 

จัดสัมมนา/ทบทวนแผนส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือก าหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย    

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.สว่น
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.
สนส. 
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ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด

(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

3. หน.ส่วนเผยแพร่
ความรู้ 

3 การตกแต่งพ้ืนที่ยังไม่โดเด่น 
(SR013) 

มีการสัมมนาในการก าหนดอัตลักษณ์ของ 
อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็น
ให้ชัดเจน 

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.สว่น
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 
3. หน.สว่นบริหาร
จัดการพ้ืนที่ 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.
สนส./ 
ผอ.

สนพ. 
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ปัจจัยเสี่ยง 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 

ตัวชี้วัด (KPI)  1. Impact      Risk Appetite ระดับ 1 คือ สรุปปัญหาอุปสรรค และทบทวนแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรอง มาตรฐาน    
                                                                           BGCI ในระดับท่ี 2 และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ 1 ภายในปี 2565 
     2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ 91-100 

Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ 91-100 
เปูาหมาย          1. เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 

2. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI 
 

ตารางท่ี 16 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยัง
ไม่ได้มาตรฐาน  (SR021) 

แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินการ   ลดระดับความรุนแรง 
 

คณะท างานขับเคลื่อน
การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ให้ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานสากล 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

คณะท างาน
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสวน

พฤกษศาสตร์
ให้ได้รับการ

รับรอง
มาตรฐานสากล 2 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ (SR022) 
จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ลดระดับความรุนแรง 

 
ส่วนรวบรวมและ
จัดการพืชมีชีวิต 

ปีงบประมาณ 
2565 

3 การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (SR023) 

-    
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ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด

(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

4 การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ยัง
ไม่เป็นมาตรฐาน (SR024) 

-    

5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
website ยังไม่รองรับ (SR025) 

จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนา 
website จากภายนอก 

ลดระดับความรุนแรง 
 

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 
2565 

6 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ด าเนินการในระดับสากล(SR026) 

-    
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ปัจจัยเสี่ยง 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
ตัวชี้วัด (KPI)  1.  Impact      Risk Appetite ระดับ 1 ปฐมพยาบาล 

Risk Tolerance ระดับ 2 น าส่งโรงพยาบาล 
     2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน ≤4 ครั้ง/ปี 

Risk Tolerance ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี
เปูาหมาย          1. ระดับความปลอดภัยผู้เยี่ยมชม 

2. ความถี่ในการเกิดความปลอดภัย 
 
ตารางท่ี 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 

ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาส
ที่เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 สภาพพ้ืนที่ลาดชันส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย (OR011) 

แผนปิดพ้ืนที่ตามความเหมาสมในแต่ละ
ช่วงเวลา 
 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนบริหารจัดการพื้นที่/
ส่วนวิศวะกรรมและซ่อม
บ ารุง/งานความปลอดภัย 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.สนพ./ 
รอง ผอ.
อ.ส.พ. 

(วิชาการ) 2 อาคาร สถานสิ่งปลูกสร้างช ารุด
ตามอายุการใช้งาน(OR012) 

3 ขาดสื่อสารเรื่องความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) 
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ปัจจัยเสี่ยง 4. ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ   
                 (OR02) 
ตัวชี้วัด (KPI) 1. Impact      Risk Appetite ระดับ 3 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยังไม่สามารถน าสู่การใช้ประโยชน์ได้   

         Risk Tolerance ระดับ 3 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยังไม่สามารถน าสู่การใช้ประโยชน์ได้   
      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

Risk Tolerance ระดับ 1 ความส าเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เปูาหมาย          1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลประจ าปี 

2. ระดับความสามารถในการบริหารจัดการและการด าเนินการตามนโยบายและแผนงาน 
 
ตารางท่ี 18  แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
(OR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่
เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 นโยบาย การก ากับดูแล การ
บริหารจัดการ การจัดสรร
ทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ  เครื่องมือ
เครื่องใช้   
การบริหารจัดการ  ขาดความ
ชัดเจนและต่อเนื่อง(OR021) 

1. มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนประจ าปี  
2. จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.สนบ. 
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ปัจจัยเสี่ยง 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
ตัวชี้วัด (KPI) 1. Impact      Risk Appetite ระดับ 2 คือ สามารถเพ่ิมนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเปูาหมาย 

Risk Tolerance ระดับ 3 คือ สามารถเพ่ิมนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 91-100 

Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 91-100 
เปูาหมาย          1. เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 

1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 19 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 

ล าดั
บ 

สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาสที่

เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 ผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ยังไม่ดึงดูด 
(OR031) 

จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญมาด าเนินการจัดวางระบบ 

ลดระดับความรุนแรง ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.สนบ. 

2 ระบบการสรรหานักวิชาการ
ยังไม่เป็นเชิงรุก (OR032) 

ลดระดับความรุนแรง 

3 ระบบการรักษาบุคลากรยัง
ไม่ชัดเจน (OR033) 

ลดระดับความรุนแรง 
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ปัจจัยเสี่ยง 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
ตัวชี้วัด (KPI) 1. Impact       Risk Appetite ระดับ 1 คือ รายได้จากการด าเนินงาน  25.55 ล้านบาท 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ รายได้จากการด าเนินงาน  24.08 ล้านบาท 
      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 2 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ 91-100 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ 91-100 
เปูาหมาย          1. รายไดจ้ากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  

2. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการหารายได้ 
 

ตารางท่ี 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่
เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 การจ าหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย (FR011) 

การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ลดระดับความรุนแรง ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กิจการพฤกษศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
2565 

รอง ผอ.อ.ส.พ. 
(บริหาร) 

2 การประกอบกิจการภายในพ้ืนที่
ลดลง(FR012) 

3 การจ าหน่ายสินค้าลดลง (FR013) 
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ปัจจัยเสี่ยง 7. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
ตัวชี้วัด (KPI) 1. Impact      Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีการด าเนินคดีต่อศาลชั้นต้น 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีการด าเนินคดีต่อศาลอุทธรณ์ 
       2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีจ านวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-6  ครั้ง/ป ี

Risk Tolerance ระดับ 1 คือ มีจ านวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-6  ครั้ง/ป ี
เปูาหมาย         1. ระดับความเสียหาย 

1.  จ านวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลดลง 
 
ตารางท่ี 21  แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี (CR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความ

เสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาสที่

เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับกฎระเบียบข้อบังคับใน
การปฎิบัติหน้าที่ (CR011) 

จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรุ้ 
ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 
งานกฎหมาย 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.สนบ. / 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(บริหาร) 

2 ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง (CR012) 

1. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ 
กฎระเบียบข้อบังคับ 
2. จัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 
งานนิติกร 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.สนบ. / 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(บริหาร) 
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ปัจจัยเสี่ยง 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19  (CR02) 
ตัวชี้วัด (KPI)  1. Impact      Risk Appetite ระดับ 1 คือ บุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-19 จ านวน ≤ 6 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ บุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-19 จ านวน  ≤ 6 
        2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-19 รอ้ยละ ≥90  

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-19  ร้อยละ 81-85  คน 
เปูาหมาย         1. จ านวนบุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-19 

2.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-19 
ตารางท่ี 22  แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความ

เสี่ยง 
ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาสที่

เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 บุคลากรขาดความตระหนักใน
การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ 
อย่างแท้จริง (CR021) 

มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือมอบนโยบาย/ก าชับ การ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

ลดโอกาสที่เกิด คณะกรรมการบริหาร
จัดการศูนย์ปูองกันและ
เฝูาระวังภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผอ.อ.ส.พ.  

2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อ
มาตรการและการปฏิบัติต่างๆ 
อย่างถูกต้อง(CR022) 

การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ 
1. มาตรการที่มีการรวบรวมไว้ 
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม
บุคลากรให้มากท่ีสุด 
3. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ 

ลดโอกาสที่เกิด ปีงบประมาณ 
2565 
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6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2565 
ตารางท่ี 23 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2565 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 
(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 

1.1 ช่องทางในการ
สื่อสารด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
ยังไม่ถึงกลุ่มเปูาหมาย 

(SR011) 

1. ขาดกิจกรรมการตลาดกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
2. ขาดการวางแผนด้านการ
สื่อสาร 
3. ช่องทางการสื่อสารยังไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอ 
5. เครื่องมืออุปกรณส์ื่อสารไม่
เพียงพอ 

1. จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชมไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย 
2. รายได้จากการเข้าเยี่ยม
ชมสวนไมเ่ป็นไปตาม
เปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากได้งบประมาณในการด าเนินงาน
และเป็นภารกิจขององค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใหบุ้คคลภายนอกมาด าเนินการ 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด   
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเที่ยว 

   - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
   3.1 โครงการสร้างการรบัรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
   3.2 โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 
(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 

2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ติดตามเร่งรัดการท ากจิกรรมส่งเสริมการเข้าเยีย่มชมของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุม่ ในทุกๆ ไตรมาส  
   4.1.2 ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกส าหรับทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
    4.1.3 จัดท ากิจกรรมด้านการประชาสมัพันธ์และการตลาดร่วมกับ
เครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ   
    4.1.4 มีการประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ  
    4.1.5 เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์และออฟไลน์    
 4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความนา่สนใจ
ตรงกลุ่มเปูาหมาย   
     - ลงโฆษณาในเว็บไซต ์
     - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด 
     - Road Show โรงเรียน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 
(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 

1.2 ไมส่ามารถน าองค์
ความรู้มาจัดท าสื่อการ
เรียนรู้และกิจกรรม
ให้กับผู้เข้าเยีย่มชมได้  
(SR012) 

1. บุคลากรขาดความรูด้้าน
พฤกษศาสตร ์
2. ขาดการก าหนดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเปาูหมาย 
  

ประสิทธิผลในการให้บริการ
ด้านการให้ความรู้/การ
เรียนรู้ ต่อกลุ่มเปูาหมาย
ลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู ้

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก 
 (อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 

  การยอมรับความเสีย่ง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัด
นิทรรศการและศลิปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว     
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
  - พัฒนารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
  - พัฒนาจุดดึงดดูใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยีย่มและใช้บริการ 
  - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
  - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพดา้นการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ      
    ให้แก่นักท่องเที่ยว 
  - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
   3.1  โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรูด้้านวิชาการ 
   3.2  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม   
   3.3  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 
(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
       4.1.2 จัดท าแหล่งเรียนรู้รปูแบบดิจิทัลในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มากข้ึน 
     4.1.2 จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย      
     4.1.3 จดัท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และจัดอบรม
เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้            
     4.1.4 ประชุมหารือ บรูณาการวางแผนการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
     4.1.5 เพิ่มสื่อการเรียนรู้ในรปูแบบ QR Code, E-book, Visual 
garden และคลิปวีดีโอในทุกพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู ้
     4.1.6 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการทุกป ี
     4.1.7 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรบัปรุง
เพิ่มเตมิข้อมูลส าหรับใหบ้ริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลมุมากข้ึน 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
     4.2.1 จัดสัมมนา/ทบทวนแผนส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักสตูร 
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย    
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 
(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 

 
1.3 การตกแต่งพื้นที่ยัง
ไม่โดเด่น (SR013) 

1. ขาดการดูแลรักษาพ้ืนท่ีให้มี
ความสวยงาม 
2. ขาดจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

1. จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชมไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย 
2. รายได้จากการเข้าเยี่ยม
ชมสวนไมเ่ป็นไปตาม
เปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู ้

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องด าเนนิการ
เอง) 

การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และ
จักรกลการเกษตร, งานจัดท าหลักสูตรและจดัอบรม, งานจัดนิทรรศการและ
ศิลปกรรม 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
  3.1 โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรูภ้ายในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร ์
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 
(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1. 1 มีการปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้
ตอบสนองตรงกับกลุม่เปูาหมาย                     
    4.1.2  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผูเ้ข้า
เยี่ยมชมอย่างสม่ าเสมอ 
    4.1.3 มีการออกแบบพื้นที่ให้ตอบสนองกลุ่มเปูาหมายด้านการท่องเที่ยว 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
2.1 ระบบการจัดการ
พันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้
มาตรฐาน  (SR021) 

1. นโยบายในการจัดการพรรณไม้
มีชีวิตยังไม่ครอบคลมุตามาตรฐาน 
BGCI 
2.กระบวนการจดัเก็บพันธ์ไมย้ังไม่
เป็นมาตรฐาน(โครงสร้างพื้นฐาน 
อาคารสถานท่ีปละการดุแลพันธุ์ไม้
มีชีวิต, การพัฒนา Seef bank, 
การพัฒนา Cryo-bank, การ
พัฒนา in-vitro) 
3. ฐานข้อมูลพรรณไมม้ีชีวิตมีการ
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
4. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการพืชมีชีวิต 
5. ขาดการเผยแพร่การจัดการ
พันธุ์ไม้มีชีวิตใน website 

การจัดการพันธุ์ไมม้ีชีวิตยัง
ไม่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
       - นโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิต      
  1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต           
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่
เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ุ 
   3.2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ                  

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
1.1 คูม่ือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 ทบทวนนโยบายการจดัการพรรณไม้มีชีวิตใหค้รอบคลุม
มาตรฐาน BGCI  ให้มีการเผยแพรแ่ละปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด      
     4.1.2 วางแผนจัดอบรบการจัดการพืชมีชีวิตให้กับเจ้าหน้าท่ีประจ าสวน
สาขาทุกแห่ง 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
     4.2.1 แต่งตั้งคณะท างานเพือ่ร่วมด าเนินการ    

2.2 ระบบฐานข้อมลู
พรรณไม้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (SR022) 

1. ข้อมูลในฐานข้อมลูไมค่รบถ้วน
และไม่มีการอัพเดทเป็นประจ า 
2. ผู้รบัผิดชอบยังไม่เพียงพอ 

การจัดการฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

1.1 คูม่ือท่ีเกี่ยวข้อง  
    - คูม่ือการลงข้อมลูในฐานข้อมูล 
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม,้ งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่
เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จดัท าฐานข้อมูลเพิ่มเตมิได้แก ่
    4.1.2 ฐานข้อมูลหลักด้านชนิดพันธ์ุพืช (species base) 
    4.1.3 ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

2.3 การถ่ายทอด
ความรู้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (SR023) 

1. ยังไมม่ีการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ าหรับกลุม่เปูาหมายที่
ชัดเจน 
2. บุคลากรยังขาดความเช่ียวชาญ
ในการให้ความรู ้
3. การถ่ายทอดความรู้ขาดความ
ต่อเนื่อง และหัวข้อการถ่ายทอด
ความรู้ยังขาดความน่าสนใจและไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ใน
วงกว้าง 

ไม่สามารถสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณไม้ให้แก่
กลุ่มเปูาหมายได ้

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

1.1  การประชุมก าหนดแผนงานร่วมกัน 
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม,้ งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
 



 

 

                                                                                                           แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2565
   75 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 เพิม่หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ โดยระบุ
กลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน และเพิ่มความถี่ในการจัดอบรม โดยมีการวางแผน
ดังนี ้
    4.1.2 จัดอบรมการจัดการตัวอย่างพืช ให้กับครูและนักเรยีน ใน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.) จ านวน 2 ครั้ง 
    4.1.3 จัดอบรมเรื่องความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมปลาย  
    4.1.4 จัดอบรมอนุกรมวิธานเบื้องต้น ให้กับครูและอาจารยด์้าน
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา 
    4.1.5 จัดหรือเข้าร่วมการบรรยาย/สัมมนาออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร ในหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ ตามความเหมาะสมตลอดปี 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
2.4 การปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ียังไม่เป็น
มาตรฐาน (SR024) 

1. ขาดแผนแม่บทในการพัฒนา
พื้นที ่
2. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ท่ียัง
ปะปนกันไมม่ีการจดัสดัส่วนอย่าง
ชัดเจน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีไม่มีทิศ
ทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

1.1  การประชุมก าหนดแผนงานร่วมกัน 
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม,้ งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่
เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ 

 การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ออกแบบเพื่อเตรียมของบประมาณในการเคลื่อนย้ายและจัดสร้าง
พื้นที่และโรงจดัเก็บเครื่องจักรหนกั ในพื้นที่ท่ีไม่ปะปนกับการท่องเที่ยว 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.2 ออกแบบเพื่อเตรียมของบประมาณในการสร้างโรงเรือนอนุบาล
และรวบรวมพันธุ์ไม้ที่ไดม้าตรฐานและทันสมัย ในพื้นที่ท่ีไม่ปะปนกับการ
ท่องเที่ยว 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 

2.5 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
website ยังไม่รองรบั 
(SR025) 

1. website เข้าถึงข้อมูลยาก 
2. ข้อมูลไม่ทันสมัย 
3. ความเสถียรของระบบ 

ไม่สามารถน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการถ่ายทอด
ความรู้ได ้

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

1.1  การประชุมก าหนดแผนงานร่วมกัน 
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม,้ งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1  โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 วางแผน update ข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันอยา่ง
ต่อเนื่อง 
    4.1.2 แปลข้อมูลส าคญัที่ BGCI ก าหนด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
นโยบายการจัดการพืชมีชีวิต รายงานปะจ าปี และ upload บน website  
    4.1.3 ปรับปรุง website โดยให้แยกส่วนข้อมูลราชการและข้อมูลเพื่อ
การท่องเที่ยว 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จดัหาผูเ้ชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนา website จากภายนอก 

2.6  ไม่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการ
ด าเนินการในระดับ
สากล (SR026) 

1. ยังไม่มีกฎระเบียบด้านการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 
2. ยังไม่มีแนวทางการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 
3. การก าหนดการด าเนินการทีม่ี
วัตถุประสงค์ยังไม่ครอบคลมุเพื่อ
การค้า 

การด าเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานในระดับสากล 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

1.1  การประชุมก าหนดแผนงานร่วมกัน 
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม,้ งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
 การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ทบทวนและแปลนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตเป็น
ภาษาอังกฤษ และ upload บน website 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3.1  ผู้ สภาพพ้ืนท่ีลาด
ชันส่งผลให้เกดิอุบัติเหตุ
ได้งา่ย (OR011) 

1. เส้นทางสัญจรภายในคดเคี้ยวมี
ความลาดชันในบางจุด 
2. รถมอเตอรไ์ซค์ระบบ
ออโตเมติกในการขับขี่พ้ืนท่ีลาดชนั
จะท าให้ระบบเบรคล๊อคท าให้
ควบคุมรถไม่ได้     

เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) มีการจัดท าประกันอุบัตเิหตคุุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานความปลอดภัย, งานบริการนกัท่องเที่ยว  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
     3.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตราการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการส ารวจ จุดเกิด
เหตุ สาเหตุ ระบุพื้นท่ี และติดตั้งปูายสัญลักษณ์ รวมถึงการปดิให้บริการบางพื้นที่ 
ที่มีอันตรายสูง   
    4.1.2 จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉนิในพ้ืนท่ี 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.3 จดัการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหนา้ที่จ าหน่ายบตัรและเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะน าตักเตือนและ
ตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดใหป้ฏิบัติตามข้อก าหนด 
    4.1.4 ติดตั้งปูายเตือน 
    4.1.5 ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ 
    4.1.6 จัดรถให้บริการส าหรับผู้เข้าเยีย่มชมที่ไม่ช านาญเส้นทาง 
    4.1.7 ช่วงเทศกาลจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านจารจรและ
ประชาสมัพันธ์การขับขี่เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
    4.1.8 ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแกน่ักท่องเที่ยว
เป็นประจ า 
    4.1.9 ติดตั้งปูายแจ้งเตือน  
  4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) 

3.2 อาคาร สถานสิ่ง
ปลูกสร้างช ารุดตามอายุ
การใช้งาน (OR012) 

1. ขาดการส ารวจ และซ่อมแซม
บ ารุงรักษา อาคาร สถานสิ่งปลูก
สร้างตามอายุการใช้งาน อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การส ารวจไม่ครอบคลมุทุก
พื้นที ่

อาคาร สถานสิ่งปลูกสร้างที่
ช ารุด อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) มีการจัดท าประกันอุบัตเิหตคุุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คูม่ือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานความปลอดภัย, งานบริการนกัท่องเที่ยว 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ตรวจสอบติดตามจามแผนบ ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างตามก าหนด
ระยะเวลา 
    4.1.2 แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว 
    4.1.3 ด าเนินการตามกระบวนการซ่อมแซมบ ารุงรักษา   
  4.2 แผนฉุกเฉิน   (ไม่มี ) 

3.3 ขาดสื่อสารเรื่อง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้
เข้าเยี่ยมชม (OR013) 

1. มีปูายสัญลักษณ์การเตือนภัย
ต่าง ๆ ในพื้นที่สัญจรแต่ปูายเตือน
อาจมีการล้มหรือบิดเบี่ยงไปของ
ปูายต่างๆท าใหผู้้สญัจรสังเกตุมอง
ไม่เห็น 
2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าท่ีที่
น าชมแต่ยังไมเ่พียงพออ 

ผู้ขับข่ีฝุาฝืนกฎจราจรท าให้
เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) มีการจัดท าประกันอุบัตเิหตคุุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คูม่ือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานความปลอดภัย, งานบริการนกัท่องเที่ยว 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 1 โครงการพัฒนาการให้บริการ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  3.1.2 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 เพิ่มปูายประชาสัมพันธแ์ละจุดเสีย่งเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือน
นักท่องเที่ยว  
    4.1.2 ให้เจา้หน้าท่ีบริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม  
    4.1.3 3. ช่วงเทศกาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านจารจรและ
ประชาสมัพันธ์การขับขี่เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
          - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4.1  นโยบาย การ
ก ากับดูแล การบริหาร
จัดการ การจัดสรร
ทรัพยากรองค์กร ท้ังใน
ด้านบุคลากร 
งบประมาณ  เครื่องมือ
เครื่องใช้   
การบริหารจัดการ  ขาด
ความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง (OR021) 

กระบวนการบริหารจัดการและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยดีิจิทัลยัง
ไม่ได้รับการผลักดัน และพัฒนาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัต ิ

  - ไมส่ามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วน
ขององค์กรได้ครบถ้วน  
 - การพัฒนาระบบไม่
เป็นไปตามแผน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี (อ.ส.พ. ตอ้งด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คูม่ือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล, งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, งาน
งบประมาณและวิเคราะห์การลงทนุ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
  3.1 โครงการบรหิารจดัการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1  จัดท านโยบายการก ากบัดูแลกรอบทิศทางในการบริหารจัดการชัดเจน 
    4.1.2  จัดท าแผนปฏิบตัิการดจิิทัลระยะยาว  แล้วเสร็จ 
    4.1.3  จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปสีอดคล้องกับแผนระยะยาว 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.4 เริ่มต้นพัฒนาระบบตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
    4.1.5 ติดตามผลความส าเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบตักิารประจ าป ี
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.1 1 มีการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนประจ าป ี 
    4.1.2 จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
5.1 ผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ยังไม่
ดึงดูด (OR031) 

1. ระบบประเมินผลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดการน าระบบการจดัท า
ตัวช้ีวัดรายบุคคลมาใช้ 
3. ขาดการวเิคราะห์อัตราก าลัง
และการจ้างบุคลากรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

นักวิชาการและนักวิจัยไม่
เพียงพอในการด าเนินงาน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใหบุ้คคลภายนอกมาด าเนินการ 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คูม่ือกระบวนการสรรหาบุคลากร 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานบริหารทรัพยากรมนุษย,์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง  
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 1. ปรับปรุงอัตราเงินเดอืนแรกบรรจุ 
    4.1.2 ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ (เช่น เพิ่มค่าวิชาชีพ) และค่าตอบแทน
จากการบริหารจดัการโครงการวิจยั 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกด าเนินการทบทวน 

5.2  ระบบการสรรหา
นักวิชาการยังไม่เป็นเชิง
รุก (OR032) 

1. ขาดการวางแผนอัตราก าลังคน       
2. ขาดการวิเคราะห์อัตราก าลัง
และการจ้างบุคลากรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ไม่สามารถสรรหา
นักวิชาการและนักวิจัยได้
ตามเปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใหบุ้คคลภายนอกมาด าเนินการ 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คูม่ือกระบวนการสรรหาบุคลากร 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานบริหารทรัพยากรมนุษย,์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง (ไม่มี) 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์แนวทาง และวางกฎระเบียบการให้
ทุนการศึกษานักวิชาการรุ่นใหม ่
    4.1.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาทางด้าน
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
วิทยาศาสตร์ และเพิ่มนักวิจัยและนักวิชาการ เช่น การบรรจุพนักงาน Part-
Time การท าโครงการวิจัยร่วมกัน( MOU) การยืมตัวจากหน่วยงานอื่น 
    4.1.3 ด าเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์ของ อ.ส.พ.    
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 

5.3 ระบบการรักษา
บุคลากรยังไม่ชัดเจน
(OR033) 

1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมา
ใช้ 
2. ขาดการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent 

1. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไมส่อดคล้องกับ
เปูาหมายขององค์กร 
2. บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. การบริหารงานขาดความ
ต่อเนื่อง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใหบุ้คคลภายนอกมาด าเนินการ 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คูม่ือกระบวนการสรรหาบุคลากร 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานบริหารทรัพยากรมนุษย,์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง   
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
 
 



 

 

                                                                                                           แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2565
   89 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 
9 10 11) 
    4.1.2 ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงานปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ค่าตอบแทนตลาดปัจจุบัน 
    4.1.3 ด าเนินการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    4.1.4 จัดท าแผนการปรับปรุงเรื่องการรักษาบุคลากรตามผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
    4.1.5 ปรับปรุงแนวทางการสร้างแรงจูงใจท่ีดึงดูดนักวิชาการและ
นักวิจัยในรูปแบบใหม่ เช่น การสนับสนุนให้หาแหล่งเงินทุนสนับสนนุ
งานวิจัยและพิจารณาใหค้่าตอบแทนจากงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนให้กับนักวิจัย   
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
    4.2.1 จดัหาผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพ่ีเลี้ยง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
6.1 การจ าหน่ายบัตร
เข้าชมไมเ่ป็นไปตาม
เปูาหมาย (FR011) 

1. การตลาดยังไมด่ึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว 
2. สภาพพ้ืนท่ียังไม่ดึงดดูใจผูเ้ข้า
มาเยี่ยมชม 
3. สถานการณ์ Covid-19        

รายได้และจ านวนผูเ้ข้าเยีย่ม
ชมลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี (อ.ส.พ. ตอ้งด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคมุภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไมม่ี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด,  งานบริหารสินทรัพย,์ งานกิจกรรมพิเศษ, งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดอบรม, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเที่ยว 
- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 
- โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาการให้บริการ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสริมความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร์ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  ด าเนินการเช่นเดยีวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    4.1.2 ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพดา้นการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้เยี่ยมชม 
    4.1.3 จดัท ามาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล         
    4.1.4 จดัท าโปรโมช่ันให้ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่ากับเงินท่ีต้องจ่าย 5.เผยแพร่การ
ประชาสมัพันธ์ให้ อ.ส.พ.เป็นแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 6.อ.ส.พ.เตรียม
ความพร้อมในการบริการกลุ่มสถาบันตามมาตรการการรับมือโรคระบาดตาม
แนวทางของรัฐบาล 
    4.1.5 พัฒนาจดุดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ                                  
    4.1.6 ให้มีการจัดแต่งพ้ืนท่ีให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเดน่ มีปูายสื่อ
ความหมายเพิ่มความนา่สนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกได้
มาตรฐาน         
    4.1.7 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
    4.1.8 จดักิกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
    4.2.2 ตดิตามข่าวสารสถานการณ์ Covid-19 

4.2 การประกอบ
กิจการภายในพ้ืนท่ีลดลง
(FR012) 

1.การประชาสมัพันธ์ยังไม่
เพียงพอ 
2. สถานการณ์ Covid-19    
3. กิจกรรมยังไม่ดึงดูด      

1. จ านวนนักท่องเที่ยว
ลดลง  
2. หน่วยงาน
สถาบันการศึกษางดจัด
กิจกรรม 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี (อ.ส.พ. ตอ้งด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไมม่ี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด,  งานบริหารสินทรัพย,์ งานภูมิทัศน์, งาน
พัฒนาพ้ืนท่ีและจักรกลการเกษตร            
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเทีย่ว 
- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง  
- โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 
- โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาการให้บริการ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสริมความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 เพิ่มช่องทางในการขายผ่านระบบออนไลน ์
     4.1.2 ผลิตสินค้าหรือโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสานการณ์ Covid-
19 
3. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเปูาหมาย 
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
    4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

4.3 การจ าหน่ายสินค้า
ลดลง (FR013) 

1. สินค้ายังไม่มคีวามโดดเด่น   
2. ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
ยังไม่เข้าถึงกลุม่ลูกค้า  
3. สินค้ามีราคาแพงเนื่องจาก
ต้นทุนสินค้าสูง 

รายได้จากการขายสินคา้
ลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี (อ.ส.พ. ตอ้งด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไมม่ี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม,  งาน
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
บริหารสินทรัพย,์ งานบริหารกิจการร้านค้า 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    - พัฒนาร้านอาหาร ให้มีมาตรฐานและคณุภาพในการใหบ้ริการเพิ่ม สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 
    - รักษาคุณภาพและรสชาต/ิความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 
    - เพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
    - โครงการสร้างการรับรูด้้วยสือ่การตลาด 
    - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
    - โครงการพัฒนาการให้บริการ 
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสรมิความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร ์

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดกลุม่เปูาหมาย 
     4.1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริกาให้ทันสมยัมีเอกลักษณ์
และความโดดเด่น 
     4.1.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ   
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องคดี (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
7.1 บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฎิบัติ
หน้าท่ี(CR011) 

1. การส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากรมีน้อย 

เกิดการกระท าผดิและเกิด
ข้อพิพาทกับบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง   
     1.1.1 คู่มือพนักงาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
    - โครงการเสรมิสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
ต าแหน่ง และการส่งเสรมิพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคมุภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 เสรมิสร้าง ทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกฎ ระเบยีบให้ปฏิบตัิงานได้ถูกต้อง   
    4.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรเรื่องระเบียบข้อบังคับ และ
คุณธรรมจริยธรรม 
    4.1.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย      
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องคดี (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.4 ด าเนินโครงการกฎหมายสัญจร เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และให้ค าปรึกษา/แนะน า รวมถึงน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับ  
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรุ้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่ง และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7.2  ขาดการตดิตาม
ก ากับจากผู้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง  (CR012) 

1. สมรรถนะของผูบ้ังคับบัญชายัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน 

พบการพิพาทและมีคดี
ความมากขึ้น 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง   
     1.1.1 คู่มือพนักงาน 
     1.1.2 คู่มือประเมินสมรรถนะบุคลากร 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์งานบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
  - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับบริหาร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากการถกูฟ้องร้องคดี (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบญัชา 
    4.1.2 ผู้อ านวยการองค์การฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บรหิาร 
    4.1.3 จดักิจกรรมเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนว
ทางการปฏิบัติเรียนรู้วมกันกับหนว่ยงานภายนอก 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 
    4.2.2 จดัท าคลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
8.1 บุคลากรขาดความ
ตระหนักในการปฏิบตัิ
ตามมาตรการต่างๆ 
อย่างแท้จริง (CR021) 

1. ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
2. ไม่มีการกวดขันให้ปฏิบัตติาม
มาตรการอย่างเข้มงวด 

มีการแพรร่ะบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิดในหน่วยงานจน
ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือ
เปิดให้บริการตามปกตไิด ้

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

      - มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
    - แผนเตรยีมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด)   

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ประชุมเจา้หน้าท่ีสร้างความเข้าใจเป็นระยะ ขอความร่วมมือใน
การปฏิบัตติามมาตรการปูองกันเฝาูระวังและควบคุมการระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
    4.1.2 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปูองกันและเฝูาระวังภัยจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ก ากับดูแล เพื่อเน้นย้ า สรา้งความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Covid-19 และเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์ทุกสื่อขององค์กร เพื่อให้
มีการปฏิบตัิงานได้ครบถ้วนตามาตรการ 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
     4.1.3 ก่อนการเขา้ปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องได้รับการคัดกรองตัว
บุคคลที่จุดคดักรอง เพื่อตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเข้าปฏิบตัิงานทุกวัน    
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อมอบ
นโยบาย/ก าชับ การปฏิบตัิตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

7.2  เจา้หน้าท่ีขาด
ความเข้าใจต่อมาตรการ
และการปฏิบัตติ่างๆ 
อย่างถูกต้อง (CR022) 

ขาดการประชาสัมพันธม์าตรการ/
ข้อปฏิบัติ ให้บุคลากรรับทราบ
อย่างทั่วถ ึ

มีการแพรร่ะบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิดในหน่วยงานจน
ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือ
เปิดให้บริการตามปกตไิด ้

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได ้
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง   
     - ประกาศการด าเนินการตามมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของ
จังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด 
     - คณะท างานก าหนดแนวทางและมาตรการปูองกันการแพรร่ะบาด   
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
  - แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด) 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 มีการรวบรวมมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา 



 

 

                                                                                                           แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2565
   101 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
(Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับรูแ้ละเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ 
    4.1.2 เปิดช่องทางการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและให้ความ
ร่วมมือ 
    4.1.3 มอบหมายให้คณะกรรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ มีการติดตาม
มาตรการใหม่ๆ  ของภาครัฐ เพื่อน ามาก าหนดเป็นมาตรการใหม่ๆ ของ อ.
ส.พ. 
   4.1.4 รวบรวมมาตรการต่างๆ พร้อมคู่มือการปฏิบัตติามมาตรการและ
เผยแพร่ Online และ Offline ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 
           - มาตรการที่มีการรวบรวมไว ้
           - เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากรให้มากที่สดุ 
           - คู่มือการปฏิบัตติามมาตรการ 
 

7.3  บุคลากรไมไ่ด้รับ
การฉีดวัคซีนตา
มาตรการ (CR023) 

ขาดนโยบายและมาตรการ/ข้อ
ปฏิบัติ ท่ีชัดเจน 

มีการแพรร่ะบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิดในหน่วยงานจน
ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือ
เปิดให้บริการตามปกตไิด ้

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ 
การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง   
     - ประกาศการด าเนินการตามมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของ
จังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด 
     - คณะท างานก าหนดแนวทางและมาตรการปูองกันการแพรร่ะบาด   
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวขอ้ง 
  - แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด) 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการฉดีวคัซีน 
    4.1.2 ติดตามเร่งรัดให้ฉีดวัคซนี 
    4.1.3 ออกมาตรการบังคับให้บุคลากรฉดีวัคซีน 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และออฟไลน ์
    4.2.1 มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อมอบ
นโยบาย/ก าชับ การปฏิบตัิตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั  
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


