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ค าน า 
 

ในการบริหารงานของทุกองค์กร อาจเกิดเหตุที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น เพ่ือลดและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการบริหารองค์กรในปัจจุบัน 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้
องค์กรเกิดความมั่นใจในผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ส าคัญ และเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดย อ.ส.พ. มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับเป็นประจ าทุกปี 

อ.ส.พ. ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่ก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในขององค์การฯ และมีส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กรเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว  โดยมีจุดมุ่งหมายให้การด าเนินงานของ อ.ส.พ. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน อ.ส.พ. ที่ต้องการให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 
 
 

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 
ส านักบริหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  

บท หน้า 
บทที่1 บทน า        1 
 1.1  ประวัติความเป็นมาขององค์กร      1 
 1.2  วัตถุประสงค์      1 

 1.3  วิสัยทัศน์ (Vision)    2 
 1.4  พันธกิจ (Mission)    2 
 1.5  ค่านิยม (Core Value)    2 

1.6  ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 3 
1.7  โครงสร้างองค์กร 4 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  5 
2.1 หลักการและเหตุผล 5 

          2.2 วัตถุประสงค์   5 
          2.3 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 6 

2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
     ประจ าปีบัญชี 2563 

6 

บทที่ 3  ประเด็นความเสี่ยง ประจ าปี 2563 9 
3.1  เหตุการณ์ความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2563 9 
3.2  การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ.. ปี 2563 11 

บทที่ 4  การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการท างาน 18 
4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน  18 

          4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่า 
               เชิงเศรษฐศาสตร์ 

26 

บทที่ 5  การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 30 
5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)  30 

          5.2 ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ.   30 
5.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 31 

          5.4 ชว่งเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 32 
          5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 32 

5.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)      
      ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 

33 

บทที่ 6  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง 40 
          6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง 40 
          6.2 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง) 41 
          6.3 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม) 43 



          6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. 45 
          6.5 ความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง  46 
          6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2562 (Mitigation plans) 49 
          6.7 แผนฉุกเฉิน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 52 
          6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
  

ภาพที่ หน้า 
ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร 4 
ภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญช ี2563 7 
ภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 10 
ภาพที ่4 การเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 27 
ภาพที ่5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 30 
ภาพที ่6 แสดงขอบเขตของระดับความเสีย่งท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 32 
ภาพที ่7 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 33 
ภาพที ่8 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 34 
ภาพที ่9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยีย่มชม (OR01) 35 
ภาพที ่10 ความเสี่ยงจากการไมส่ามารถปรับเปลีย่นและพัฒนาสวนพฤกษศาสตรเ์ป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02) 36 
ภาพที ่11 ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การ 
             เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

37 

ภาพที ่12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปา้หมาย (FR01) 38 
ภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR01) 39 
ภาพที่ 14 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 45 
ภาพที ่15 แผนภูมิความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. กบัความเสีย่ง 48 
ภาพที ่16 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญตาราง 
  

ตารางที่ หน้า 
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร ์ 3 
ตารางที่ 2 การประเมินความเสีย่ง อ.ส.พ. ปี 2563 11 
ตารางที่ 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัตงิาน 19 
ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  21 
ตารางที ่5  การเช่ือมโยงแผนกลยทุธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 28 
ตารางที ่6 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่งท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจ านวนผูเ้ยี่ยมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย (SR01) 

33 

ตารางที ่7 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่งท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 

34 

ตารางที ่8 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่งท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

35 

ตารางที ่9 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่งท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบ
ดิจิทัลได้ (OR02) 

36 

ตารางที ่10 ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการจดัท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อ
พัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

37 

ตารางที ่11 ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

38 

ตารางที ่12 ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไมท่ าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกีย่วข้อง (CR01) 

39 

ตารางที่ 13 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2562 49 
ตารางที่ 14 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  (SR01) 52 
ตารางที ่15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 54 
ตารางที ่16 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 55 
ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไมส่ามารถ
ปรับเปลีย่นและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทลัได้ (OR02) 

56 

ตารางที่ 18 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่งที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการจดัท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ 
เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนยก์ลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

57 

ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่งที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายไดน้อกงบประมาณไมไ่ดต้ามเป้าหมาย (FR01) 

58 

ตารางที ่20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (CR01) 59 
ตารางที ่21 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 60 

 



 

 

แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2563 1 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การฯ 

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535   โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ใน
สังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ. 
ศ. 2535  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแล 
และวางนโยบายร่วมกับคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์มี
ความก้าวหน้าในระดับนานาชาติและให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และ
เป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก  
  ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  Queen Sirikit Botanic Garden” 
  ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยน าหน่วยงาน
ราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาโอน
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 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช 

รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ส าหรับการสันทนาการ 

พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ 
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6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

 
1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 
1.4 พันธกิจ (Mission)  

 
1) เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช นอกถิ่นก าเนิดอันดับ

หนึ่ง ของประเทศภายในปี 2565 
2) เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรีนยรู้ด้านพฤกษศาสตร์

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ 
3) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประกอบกิจการเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 
1.5 ค่านิยม (Core Value) 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึง 
วัฒนธรรมการท างาน ที่จะน าสู่เปูาหมายส าคัญขององค์กร เพ่ือน าสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ 
และส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้ก าหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า     I       PLANT 

 

ศึกษาวิจัย 

Research 
แหล่งเรียนรู้ 

Education 

อนุรักษ์ 
Conservation 

บริหาร  
HPO 
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1.6  ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2561 -2565 (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2563 – 2565) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดเป็นวัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective : SO) ไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ 
รวมทั้งผลิตผลงานเพ่ือน าสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง  
ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์               
(Strategic Objective : SO) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                         
(Strategic Goal : SG) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวน
พฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถ่ิน
ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

1.1 ส ารวจ รวบรวมเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่ม เปูาหมาย 
และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมี
ฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ระดับ
โลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (GSPC) 

1.2 ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู คืนถ่ินโดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายทุกภาคส่วน 

1.3 สร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์ และบทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถ่ินให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

2.1 มุ่งส่งเสริมให้มีผู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคม
และพาณิชย์ จากการประกอบกิจการ
พฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพ่ือน าสู่
การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

3.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมโดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ 

3.2 มุ่งสร้างคุณค่าจากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์
และผลงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เชิงพาณิชย์ 
และสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

4.1 เป็นหน่วยงานด้านพฤกษศาสตร์ที่มีสมรรถนะในการ
บริหารจัดการสูง และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
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1.7 โครงสร้าง 

 

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้หน่วยงานสามารถด าเนิน
ไปอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน บรรลุเปูาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงานได้ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วการด าเนินงานของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะวางแผนไว้ได้ดีอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่คาดไม่
ถึงที่อยู่ในการควบคุม หรือนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัตต์ และบางปัจจัย
เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท างาน ท าให้งานที่ท าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ได้ โดยปัจจัยที่มากระทบนั้นมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นไดบ้่อยครั้ง หรือนานครั้งก็ได้ และอาจมีผลกระทบ
ที่รุนแรงหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากก็ได้ 
   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ใน
การอนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวม
พรรณไม้ไว้ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการท างานให้บรรลุภารกิจ
หลักของ อ.ส.พ. จึงได้ก าหนดให้มีการน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงาน อ .ส.พ. เพ่ือเป็น
เครื่องมือและกลไกลที่จะท าให้ อ.ส.พ. สามารถบรรลุภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่ อ.ส.พ. ได้ก าหนดไว้ให้
มากทีสุ่ด 
  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 2563 ซึ่งได้ก าหนดให้การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินย่อยในการ
ประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร  2. การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  4. การบทวนการบริหารความเสี่ยง 5. 
ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล 
 
2.2  วัตถุประสงค์ 
 แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกหน่วยงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การฯ 
โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
2) เพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ได้ภายในขีดความสามารถท่ี อ.ส.พ. 
3) เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้พนักงานมีความตระหนักในการ

บริหารความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 
4) เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานของ

องค์การฯ จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
5) เพ่ือยกระดับคะแนนการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 
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2.3   ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

 แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้ก าหนดตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดในการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี 2563 ไว้ดังนี้  

1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
2) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ 1 ครั้ง 
3) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 
2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปีบัญชี 2563 

2.4.1 ตัวช้ีวัดที่มิใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  1) ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้าน
บริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

1.1) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ 
ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยแผนเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนา    อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระยะยาว ต้องมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วน ได้แก่ 1. บทวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาแยกตามองค์ประกอบของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ 2. ช่อง
ทางการพัฒนา (GAP) ระหว่าง อ.ส.พ. กับองค์กรคู่เทียบ แยกตามองค์ประกอบของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ 
/3. กลยุทธ์ และเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) แยกตามองค์ประกอบของการเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ / 4. แผนงานโครงการเพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) ทั้งระยะยาวและประจ าปี /           
5. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างช่องว่างการพัฒนา (GAP) กับกลยุทธ์ เปูาหมายเชิงกลยุทธ์  และ
แผนงานโครงการทั้งระยะยาวและประจ าปี  โดยพิจารณาจาก 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อแตกต่าง (Gap) การบริหารจัดการด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ 

ระหว่าง อ.ส.พ. กับสวนพฤกษศาสตร์ ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สวน
พฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์ ได้ส าเร็จ  

ระดับท่ี 2 ก าหนดแผนพัฒนาจากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ โดย
แสดงขั้นตอนการพัฒนาและผลส าเร็จในแต่ละระยะเวลา น าเสนอคณะกรรมการเห็นชอบให้แล้ว
เสร็จ 

ระดับท่ี 3 ด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามแผนฯในกิจกรรมการยกระดับที่จะท าใน ปี 2563 ร้อยละ 100 
ระดับท่ี 4 ด าเนินการได้ “ดีกว่า” เปูาหมายของแผนฯ ปี 2563 ร้อยละ 50 
ระดับท่ี 5 ด าเนินการได้ “ดีกว่า” เปูาหมายของแผนฯ ปี 2563 ร้อยละ 100  

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการประจ าปี ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนได้แก่ 1) ชื่อแผนงาน / 2) วัตถุประสงค์ /      
3) ขั้นตอนและกิจกรรมด าเนินงาน / 4) ระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน / 5) งบประมาณ / 
6) ผู้รับผิดชอบ / 7) ผลลัพธ์ของแผนงานแต่ละขั้นตอน / 8) ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ 
ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพโดยแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ต้องมีแผนการด าเนินงานที่มี
สาระส าคัญ เช่น 1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
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Communication)  / 2. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (IT Technology) /    
3. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 
2.4.2 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 

   1) เกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี
บัญชี 2563 
รูปภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2563 
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บทที่ 3 
ประเด็นความเสี่ยงประจ าปี 2563 

 

3.1  เหตุการณ์ความเส่ียงประจ าปี 

 ปีงบประมาณ 2563 อ.ส.พ. ได้มีการด าเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด 4 ประเภท ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินการของ อ.ส.พ. หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.พ. ในด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านความน่าเชื่อถือต่อ
องค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.พ. มีทั้งเหตุการณ์ภายนอก
และเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร  จึงมีการจัดท าวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีประเภท
ของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้ 
  3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

1) ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01) 
2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

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

ได ้(OR02) 
3) ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา 

อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 
  3.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย(FR01) 
  3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 

  1) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง (CR01) 
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รูปภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563  
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 ตารางท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2563 

 

ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวม
คะแนน

ระดับ 
Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan แผน/โครงการทีเ่ก่ียวข้อง มาตรการ ตัวชี้วดั ผู้รบัผิดชอบ
มาตราการและแผน

ฉุกเฉิน
ตัวชี้วดั ผู้รบัผิดชอบ

มาตรการ/แผน/
กิจกรรมรองรบัความ

เสี่ยงในอนาคต
ตัวชี้วดั ผู้รบัผิดชอบ

5 5 25 VH แดง

1.1 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์เชงิรุกที่ครอบคลุมกบักลุ่มเปาูหมาย

น้อย  (SR011)

 35 แดง ยังขาดกจิกรรมการตลาด
เชงิรุกกบักลุ่มเปาูหมายที่มี
ความแตกต่างกนั

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมไม่เปน็ไป
ตามเปาูหมาย
2. รายได้จากการเขา้เย่ียมชมสวน
ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย

5 5 25 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง (ไม่มี)
2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)  งานประชาสัมพนัธ์ งาน
การตลาด งานกจิกรรมพเิศษ งานจัดนิทรรศการ
และศิลปกรรม

 - รายได้จากการเขา้เย่ียม
ชมสวน

1. โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์
2. โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย

1.ติดตามเร่งรัดการท ากจิกรรมส่งเสริมการเขา้เย่ียมชมของ
นักทอ่งเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทกุๆ ไตรมาส 
2.ปรับปรุงแผนการตลาดเชงิรุกส าหรับกลุ่มนักทอ่งเที่ยวทกุ
กลุ่ม

1. ผลการด าเนินการจัด
กจิกรรม
2.แผนที่ได้รับการปรับปรุง
3. ผลการศึกษาและการ
น ามาประยุกต์ใช้

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้
มีความน่าสนใจตรง
กลุ่มเปาูหมาย           
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์  
 - แสวงหาพนัธมิตร
ธุรกจิทางการตลาด
- Road Show โรงเรียน

ผลการส ารวจการรับรู้
จากการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ อ.ส.พ. 
พร้อมแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาการ
ประชาสัมพนัธ์ อ.ส.พ. 
ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น

หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1.พฒันาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการ
การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ของ อ.
ส.พ. อย่างต่อเนื่อง
2.พฒันารูปแบบการ
ส่ือสารการตลาด (IMC) 
อย่างต่อเนื่อง
3. น าผลการวิจัย ส ารวจ
 ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์กลุ่ม
เยาวชนมาประยุกต์ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้
มีความน่าสนใจตรง
กลุ่มเปาูหมาย           
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์   
- แสวงหาพนัธมิตรธุรกจิ
ทางการตลาด
- Road Show โรงเรียน

1. แผนแม่บทด้าน
การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ที่ผ่านการ
เหน็ชอบของ
คณะกรรมการอ.ส.พ.

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 
2.หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1.2 การบรูณาการด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถส่ือสารการตลาดให้

เขา้ถงึกลุ่มเปาูหมายในระยะเวลาที่เพยีงพอ (SR012)

 25 เทา 1.เนื่องจากส่วนงานที่
เกีย่วขอ้งมีหลายหน่วยงาน
 และในแต่ละหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมีแผนงานที่
จะต้องด าเนินการไม่
สอดคล้องในทศิทางเดียวกนั

1.จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมไม่เปน็ไป
ตามเปาูหมาย
2. รายได้ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย

4 5 20 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง (ไม่มี)
2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)  งานประชาสัมพนัธ์, งาน
การตลาด, งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และ
จักรกลการเกษตร, งานจัดท าหลักสูตรและจัด
อบรม, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม

 - รายได้จากการเขา้เย่ียม
ชมสวน

1. โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์
2. โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย

1. มีการประชมุบคุลากรที่เกีย่วขอ้งเปน็ประจ าทกุเดือน เพือ่
ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปญัหา 
อปุสรรคและแนวทางการแกไ้ขปญัหา อย่างเพยีงพอ 

1. รายงานการประชมุ
2. มาตราการที่ได้รับตาม
ปญัหาอปุสรรค และผล
การส ารวจที่ได้รับ
3. การประชาสัมพนัธ์เกดิ
กอ่นการงานไม่น้อยกว่า 
1 เดือน

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 
2. หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1. จัดท าแผนพฒันา
แหล่งเรียนรู้ภายในสวน
พฤกษศาสตร์ ใหม้ีความ
โดดเด่นน่าสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง           

1. แผนแม่บทการ
พฒันาพืน้ที่แหล่งเรียนรู้
ที่ผ่านความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการอ.ส.พ.

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 
2. ผู้อ านวยการส านัก
พฒันาสวน
พฤกษศาสตร์ 
3. หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1.3 กลุ่มเปาูหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม) กบั

แหล่งเรียนรู้อืน่(อทุยานหลวงราชพฤกษ)์ (SR013)

 10 ส้ม อ.ส.พ. ยังไม่มีการ
ก าหนดอตัลักษณ์ที่โดดเด่น
และชดัเจน

กลุ่มเปาูหมายเกดิความสับสนและ
ไปเย่ียมชมสถานที่อืน่แทน

4 3 12 H เทา 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง (ไม่มี)
2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -

 - รายได้จากการเขา้เย่ียม
ชมสวน

1. โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์
2. โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย

1. ประสานงานเร่งรัดคณะท างานก าหนดอตัลักษณ์แหล่ง
เรียนรู้ เพือ่น าอตัลักษณ์ที่ก าหนดได้มาด าเนินการ
2.ประสานงานกบัผู้ที่เกีย่วขอ้งเพือ่ปรับเปล่ียนชื่อเรียก เชน่ 
สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม สวนพฤกษศาสตร์เชยีงใหม่ หรืออืน่ๆ
 ที่เหมาะสม 
3. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ไปยังทกุส่วนงานที่เกีย่วขอ้งและ
กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเปาูหมายต่าง ๆ

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์   
2. หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด 
3.หวัหน้าส่วน
เผยแพร่ความรู้ 
4.ส่วนจัดแสดง
5.คณะท างาน
ออกแบบและ
พฒันาอตัลักษณ์
องค์กร
6.คณะท างานแหล่ง
เรียนรู้ฯ

มีการสัมมนาในการ
ก าหนดอตัลักษณ์ของ อ.
ส.พ. เพือ่ใหค้วามรู้และ
ระดมความคิดเหน็ให้
ชดัเจน

1. มีขอ้สรุปเกีย่วกบัอตั
ลักษณ์ที่ผ่านการ
เหน็ชอบของ
คณะกรรมการอ.ส.พ.
2.คู่มือเกีย่วกบัอตัลักษณ์
ขององค์กร

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 
 2. หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด 
3. หวัหน้าส่วน
เผยแพร่ความรู้

1. น าอตัลักษณ์ที่ชดัเจน
ขององค์กรไปสร้างความ
ตระหนักใหค้วามรู้และ
การส่ือสารใชคู่้มือ
เกีย่วกบัอตัลักษณ์ของ
องค์กร สู่บคุลากรของ 
อ.ส.พ. ทกุภาคส่วน

1. จ านวนชอ่งทางการ
ส่ือสารในอตัลักษณ์
2. จ านวนคร้ังของการ
ฝึกอบรม และจ านวน
ผู้เขา้ร่วมการอบรม

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์   
2. หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด 
3.หวัหน้าส่วน
เผยแพร่ความรู้

1.4 คู่แขง่ขนัเพิม่มากขึ้น (SR014)  10 ส้ม 1. รูปแบบของกจิกรรมไม่
โดดเด่นและน่าสนใจ ต่อ
กลุ่มเปาูหมาย        
2. เกดิสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มี
ลักษณะการประกอบ
กจิการคล้ายคลึงกนั เพิม่
มากขึ้น
3. มีแหล่งทอ่งเที่ยวใน
บริเวณใกล้เคียงเพิม่ขึ้น 
และมีความดึงดูดใจมากกว่า

จ านวนกลุ่มลูกค้าเปาูหมาย ถกู
แบง่ไปยังแหล่งทอ่งเที่ยวอืน่

4 3 12 H เทา 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง (ไม่มี)
2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -

 - รายได้จากการเขา้เย่ียม
ชมสวน

 โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย

2. จัดท า contract คู่แขง่ทางธุรกจิใหเ้ปน็คู่ค้าทางธุรกจิ เพือ่
ร่วมมือกนัจัดท า Package ต่างๆ ร่วมกนั 

1. จ านวนรูปแบบของ
กจิกรรม
2. จ านวนทะเบยีน 
contract คู่ค้าทางธุรกจิ

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์  
  2.หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

ก าหนดรูปแบบของ
กจิกรรมใหโ้ดดเด่นและ
น่าสนใจเพือ่ดึงดูดผู้เขา้
ชม

จ านวนรูปแบบกจิกรรม
ที่โดดเด่นน่าสนใจ

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์
2.หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1. พฒันาและปรับปรุง
แผนการประชาสัมพนัธ์
และการตลาด ของ      
อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่อง

1. แผนแม่บทด้าน
การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ที่ผ่านการ
เหน็ชอบของ
คณะกรรมการอ.ส.พ.

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 
2.หวัหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1.5 ยังขาดการน าสาระความรู้มาสร้างกจิกรรมการเรียนรู้และพฒันาส่ือ

การเรียนรู้ให้กบักลุ่มเปูาหมาย  (SR021)



10 ส้ม 1. รูปแบบของกจิกรรม
ไมโ่ดดเด่นและน่าสนใจ 
  
2. เจ้าหน้าทียั่งขาด
ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์และทักษะ
ในการน าชมสวน
3. รูปแบบส่ือไม่
น่าสนใจส าหรับ
กลุ่มเปูาหมาย
4. ยังไมส่ามารถแปลง
เนื้อหาสาระความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์มาเป็นส่ือ
ให้ประชาชนเข้าใจได้
ง่ายขึ้น

ประสิทธิผลในการให้บริการ
ด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้
 ต่อกลุ่มเปูาหมาย

5 5 25 VH แดง

1.6 การออกแบบพืน้ทีห่ลายจุดยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  

(OR012)



5 เขยีว 1.เส้นทางสัญจรภายใน
มกีารกอ่สร้างมาระยะ
เวลานาน
2.มกีารขยายพืน้ที่
เพิม่ขึ้นท าให้การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานไมท่ัน
ต่อการขยายตัว

อบุัติเหตุทีเ่พิม่ขึ้น 3 3 9 M เหลือง

1.7 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยในการใช้พืน้ทีท่ีไ่มเ่พยีงพอ 

 (OR013)

 5 เขยีว 1.ความไมเ่พยีงพอของ
ปูายสัญลักษณ์การ
เตือนภัยต่าง ๆ
2.มกีารแจ้งเตือนจาก
เจ้าหน้าทีท่ีน่ าชมแต่ยัง
ไมเ่พยีงพอ

ผู้ขับขี่ฝุาฝืนกฎจราจรท าให้
เกดิอนัตรายต่อตนเองและผู้อืน่

3 5 15 H เทา

100
ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา

ด าหนา

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk : SR)

ปจัจยั (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 (%)

สีของ
เส้น

ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสี่ยงในอนาคตแผนจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan)

รวมน้้าหนักความสัมพันธ์

1. ความเสี่ยงจากจา้นวนผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย  (SR01)
ปจัจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

ปจัจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02)

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

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

ปจัจยัเสี่ยง กับ ปจัจยัเสี่ยง ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02)
ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02))
รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))

ความเส่ียงจากการไม่สามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เปน็ระบบดิจิทลัได้ (OR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการไม่สามารถน า MIS มาใชใ้นการตัดสินใจการบริหารจัดการองค์กร (OR02))
ความเส่ียงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพนัธ์ เพือ่พฒันา อ.ส.พ. สู่การเปน็

ศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (OR03)
รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงการจัดท า Benchmarking เพือ่พฒันา อ.ส.พ. สู่การเปน็ศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (OR03))

ความเส่ียงจากบคุลากรไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคับและกฏหมายที่เกีย่วขอ้ง (CR01)

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

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

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)  

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 



 

 

                                                             แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2563  
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนนระดบั Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan แผน/รายงานทีเ่ก่ียวข้อง มาตราการ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
มาตราการและแผน

ฉุกเฉิน
ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/
กิจกรรมรองรับความ

เสีย่งในอนาคต
ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

5 5 25 VH แดง
2.1 ยังขาดการน าสาระความรู้มาสร้างกจิกรรมการเรียนรู้และ

พฒันาส่ือการเรียนรู้ให้กบักลุ่มเปูาหมาย (SR021)

 40 แดง 1. รูปแบบของกจิกรรมไม่
โดดเด่นและน่าสนใจ         
2. เจ้าหน้าทียั่งขาดความรู้
ด้านพฤกษศาสตร์และทักษะ
ในการน าชมสวน
3. รูปแบบส่ือไมน่่าสนใจ
ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย
4. ยังไมส่ามารถแปลง
เนื้อหาสาระความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์มาเป็นส่ือให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ประสิทธิผลในการ
ให้บริการด้านการ
ให้ความรู้/การเรียนรู้
 ต่อกลุ่มเปูาหมาย

5 5 25 VH แดง 1. คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง                   
 - คู่มอืชมธรรมชาติ
2. แบบรายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, 
งานออกแบบและส่ือความหมาย, 
งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , 
งานบริการนักท่องเทีย่ว

 - รายได้จากการเขา้เย่ียม
ชมสวน

1.  โครงการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการ
2.  โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
3.  โครงการจัด
กจิกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือ่อนุรักษ์

1. จัดท าแหล่งเรียนรู้ Interactive Content 
ในพืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์มากขึ้น
2. จัดหลักสูตร/กจิกรรมให้เหมาะสมกบัทุกช่วง
ชั้น     
3.จัดท าคู่มอืส าหรับเจ้าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้
และจัดอบรมเจ้าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้           
4.ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการท างาน
ร่วมกนักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด
5. เพิม่ส่ือการเรียนรู้ AR , ส่ือ QR Code, 
คลิปวีดีโอในทุกพืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
Interactive 
2. คู่มอืน าชมสวน
3. จ านวนคร้ังในการประชุมหารือ
4. ส่ือการเรียนรู้ทีเ่พิม่ขึ้น

ส านัก
ส่งเสริม

ความรู้และ
กจิการ

พฤกษศาสต
ร์

1. จัดสัมมนา/ทบทวน
แผนส าหรับผู้ทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ก าหนดหลักสูตร
และกจิกรรมทีเ่หมาะสม
กบักลุ่มเปูาหมาย

 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา
2. กจิกรรม/โครงการ/
หลักสูตรได้มกีารจัดท า
ขึ้น

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

1. การศึกษาวิจัยเกีย่ว
ความพงึพอใจ/
พฤติกรรมเกีย่วกบัผู้เข้า
ชม อ.ส.พ. พร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง  
2.พฒันา content ใน
การเรียนรู้ให้มคีวาม
ทันสมยั เข้าถึงง่ายมี
ความพร้อมทัง้สองภาษา 
3.จัดท าคู่มอืส าหรับใน
แต่ละแหล่งการเรียนรู้
4. ท าวารสารนิตยสาร
วิชาการพฤกษศาสตร์ 
Newsletter Bulletin 
QSBG
5. จัดท าแผ่นพบั
อเิล็กทรอนิกส์

1. รายงานการวิจัย     
2.รูปแบบ content ทีม่ี
การพฒันารวมไปถึง 
website ทีถู่กพฒันาแล้ว

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

2.2 กลุ่มเปูาหมายไมไ่ด้รับความรู้ตามหลักสูตร/แผนกจิกรรม

 (SR022)

 25 เทา 1. มกีารศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้เข้ามาใช้บริการ
2. เจ้าหน้าทีข่าดทักษะการ
ให้บริการ
3. ขาดกระบวนการให้ข้อมลู
เบือ้งต้นกอ่นการเรียนรู้
4. ข้อมลูในช่องทางการ
ส่ือสารยังมนี้อยและเข้าถึง
ยาก

มปีระสิทธิผลในการ
เรียนรู้ในหลักสูตร/
กจิกรรม

5 4 20 VH แดง 1. คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง                   
 - คู่มอืชมธรรมชาติ
2. แบบรายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, 
งานออกแบบและส่ือความหมาย, 
งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , 
งานบริการนักท่องเทีย่ว

 - รายได้จากการเขา้เย่ียม
ชมสวน

1.  โครงการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการ
2.  โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
3.  โครงการจัด
กจิกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือ่อนุรักษ์

1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี
2. จัดอบรมเจ้าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้ เช่น 
เทคนิคการจูงใจผู้เข้าเย่ียมชม
3. จัดท าคู่มอืส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นการให้บริการ
นักท่องเทีย่วกอ่นการเรียนรู้
4. พฒันารูปแบบ Website ให้ทันสมยั เข้าถึง
ง่าย และปรับปรุงเพิม่เติมข้อมลูส าหรับ
ให้บริการผู้เข้าเย่ียมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น

1. รายงานการวิจัย (เช่น 
แบบสอบถาม)                    
  2. จ านวนคร้ังในการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่
3. คู่มอืในการให้บริการ
นักท่องเทีย่ว
4. รูปแบบ Website ทีพ่ฒันา

ส านัก
ส่งเสริม

ความรู้และ
กจิการ

พฤกษศาสต
ร์

1.สร้างส่ือการเรียนรู้
แบบให้ผู้มาเรียนรู้มส่ีวน
ร่วม(Interctive)          
2.จัดอบรมทบทวน
ความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

จัดท ารูปแบบส่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอก อ.ส.พ. ที่
ทันสมยัมากขึ้น

แบบรายงานผลการ
ประเมนิ

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ
กจิการ
พฤกษศาสตร์

2.3 การออกแบบพืน้ทีห่ลายจุดยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย (แมริ่ม) (OR012)

 7 เขยีว 1.เส้นทางสัญจรภายในมี
การกอ่สร้างมาระยะเวลานาน
2.มกีารขยายพืน้ทีเ่พิม่ขึ้นท า
ให้การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานไมท่ันต่อการขยายตัว

อบุัติเหตุทีเ่พิม่ขึ้น 3 3 9 M เหลือง

2.4 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยในการใช้พืน้ทีท่ีไ่ม่

เพยีงพอ (OR013)

 6 เขยีว 1.ความไมเ่พยีงพอของปูาย
สัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ
2.มกีารแจ้งเตือนจาก
เจ้าหน้าทีท่ีน่ าชมแต่ยังไม่
เพยีงพอ

ผู้ขับขี่ฝุาฝืนกฎ
จราจรท าให้เกดิ
อนัตรายต่อตนเอง
และผู้อืน่

3 5 15 H เทา

2.5 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์ไมส่ามารถ
ส่ือสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในระยะเวลาทีเ่พยีงพอ

(SR012)

 10 ส้ม 1.เนื่องจากส่วนงานที่เกีย่วขอ้ง
มีหลายหน่วยงาน และในแต่ละ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งมีแผนงาน
ที่จะต้องด าเนินการไม่สอดคล้อง
ในทศิทางเดียวกนั

จ านวนผู้เขา้เย่ียมชมไม่
เปน็ไปตามเปาูหมาย

4 5 20 VH แดง

2.6 อปุกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไมส่ามารถใช้งานได้  

(OR021)

 5 เขยีว 1. อปุกรณ์และระบบ
เครือข่ายช ารุดเสียหาย
2. ไฟฟาูดับในวงกว้าง
3. ขาดการบ ารุงดูแลรักษา

การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก

4 5 20 VH แดง

2.7 ระบบสารสนเทศไมม่คีวามปลอดภัยในการใช้งาน (OR022)  7 เขยีว 1. การละเมดิลิขิสิทธ์ิ
2. การถูกโจมตี Cyber 
Attack
3. ชาดการบ ารุงดูแลรักษา

1. ข้อมลูสูญหาย    
2. ฐานข้อมลูเสียหาย
3. การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก
4. ภาพลักษณ์องค์กร
เสียหาย

4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk : SR)

ปจัจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรงสาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก
ของ

สาเหต ุ
(%)

การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )
แผนจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน

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

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางตรง)

แผนลดความเสีย่งในอนาคต

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

Risk Based Control

2. ความเสีย่งดา้นความพึงพอใจของผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. (SR02)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ OR02)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางอ้อม)

Commonlist

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์
ปจัจยัเสีย่ง กับ 

ปจัจยัเสีย่ง
ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))

ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ 

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

ความเส่ียงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพนัธ์ เพือ่พฒันา อ.

ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (OR03)
รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพนัธ์ เพือ่พฒันา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (OR03))

ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01))

)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

                            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 รวมคะแนนระดบั Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/
กิจกรรมรองรับความ

เสีย่งในอนาคต
ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

3 5 15 H เทา
3.1 การขับขี่ยานพาหนะของผู้เย่ียมชมไมช่ านาญเส้นทาง  

(OR011)

 25 เทา 1. เส้นทางสัญจรภายในมี
การกอ่สร้างมาระยะเวลานาน
2. มกีารขยายพืน้ทีเ่พิม่ขึ้นท า
ให้การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานไมท่ันต่อการขยายตัว

เกดิอบุัติเหตุเพิม่
มากขึ้น

3 5 15 H เทา 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
- คู่มือความปลอดภัย
อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานความ
ปลอดภัย, งานบริการ
นักทอ่งเที่ยว

 โครงการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่
จ าหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษา
ความปลอดภัยให้มกีารแนะน า
ตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่าง
เข้มงวดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และ
มาตรการในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รอง
วิชาการ/งาน

บริการ
นักท่องเทีย่ว

แผนการปรับปรุงและ
ติดต้ังปูายจราจร

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการ
จัดการพืน้ที่/
ส่วนวิศวะ
กรรม/รอง
วิชาการ

3.2 การออกแบบพืน้ทีห่ลายจุดยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย (OR012)

 25 เทา 1.กอ่สร้างมานานและมกีาร
ขยายพืน้ทีต่ลอดเวลาท าให้
การพฒันาพืน้ทีไ่มท่ันต่อการ
ขยายตัว

อบุัติเหตุทีเ่พิม่ขึ้น 3 3 9 M เหลือง 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
- คู่มือความปลอดภัย
อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานปลอดภัย, 
งานบริการนักทอ่งเที่ยว

  โครงการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

1. การจัดการกายภาพความ
ปลอดภัยประกอบด้วยการส ารวจ 
จุดเกดิเหตุ สาเหตุ ระบุพืน้ที ่และ
ติดต้ังปูายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิด
ให้บริการบางพืน้ที ่ทีม่อีนัตรายสูง  
2. จัดให้มจีุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพืน้ที่

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และ
มาตรการในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการ
จัดการพืน้ที่/
ส่วนวิศวะ
กรรม/รอง
วิชาการ

3.3 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยในการใช้

พืน้ทีท่ีไ่มเ่พยีงพอ (OR013)

 15 ส้ม 1.ความไมเ่พยีงพอของปูาย
สัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ
2.มกีารแจ้งเตือนจาก
เจ้าหน้าทีท่ีน่ าชมแต่ยังไม่
เพยีงพอ

ผู้ขับขี่ฝุาฝืนกฎ
จราจรท าให้เกดิ
อนัตรายต่อตนเอง
และผู้อืน่

3 5 15 H เทา 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
- คู่มือความปลอดภัย
อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานความ
ปลอดภัย, งานบริการ
นักทอ่งเที่ยว

1.โครงการพฒันาการ
ให้บริการ
2. โครงการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

1. เพิม่ปูายประชาสัมพนัธ์และจุด
เส่ียงเกดิอนัตรายเพือ่แจ้งเตือน
นักท่องเทีย่ว 
2. ให้เจ้าหน้าทีบ่ริการนักท่องเทีย่ว
ให้ความรู้แกผู้่เข้าเย่ียมชม

1.จ านวนปูายจราจรทีติ่ดต้ัง
2. จ านวนคร้ังการอบรมเจ้าหน้าที่

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รอง
วิชาการ/ส่วน
ประชาสัมพนัธ์
และการตลาด

1.แผนการปรับปรุงและ
ติดต้ังปูายจราจร
2.แผนพฒันาบุคลากร

1.แผนการปรับปรุงพืน้ที่
2.แผนพฒันาบุคลากร

ส่วนการ
จัดการพืน้ที่/
ส่วนวิศวะ
กรรม/รอง
วิชาการ

3.4 สภาพภูมปิระเทศกบัภูมอิากาศในบางฤดูมผีลต่อการเกดิ

อบุัติเหตุในการเย่ียมชม (OR014)

 15 ส้ม 1.เป็นพืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ (ถนน คานูปี ้
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
สัตว์/แมลงอนัตราย)

ท าให้เกดิอบุัติเหตุ
ได้ง่าย

2 5 10 H เทา 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
- คู่มือความปลอดภัย
อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน
 
1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานความ
ปลอดภัย, งานบริการ
นักทอ่งเที่ยว

 โครงการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

ให้มกีารดูแลสภาพพืน้ทีเ่ส่ียงทีอ่าจ
กอ่ให้เกดิอนัตรายแกน่ักท่องเทีย่ว
เป็นประจ า

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และ
มาตรการในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

ปิดบริการจุดทีไ่มป่ลอดภัยตาม
ฤดูกาล เช่นหน้าฝน เป็นต้น

แผนการปิดพืน้ทีต่ามความ
เหมาะสม ในแต่ระยะเวลา

ส่วนการ
จัดการ

พืน้ที่/ส่วน
วิศวะ

กรรม/รอง
วิชาการ

ปรับปรุงพืน้ทีท่ีม่คีวาม
ไมป่ลอดภัยตามฤดูกาล
ให้สามารถบริการได้
ตลอดปี

ส่วนการ
จัดการพืน้ที่/
ส่วนวิศวะ
กรรม/รอง
วิชาการ

3.5 อปุกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไมส่ามารถใช้งานได้ 

(OR021)

 5 เขยีว 1. อปุกรณ์และระบบ
เครือข่ายช ารุดเสียหาย
2.ไฟฟาูดับในวงกว้าง
3.ขาดการบ ารุงดูแลรักษา

การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก

4 5 20 VH แดง

3.6 ระบบสารสนเทศไมม่คีวามปลอดภัยในการใช้งาน 

(OR022)

 7 เขยีว 1. การละเมดิลิขิสิทธ์ิ
2. การถูกโจมตี Cyber 
Attack
3. ชาดการบ ารุงดูแลรักษา

1. ข้อมลูสูญหาย 
2. ฐานข้อมลู
เสียหาย 
3. การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก
4. ภาพลักษณ์
องค์กรเสียหาย

4 5 20 VH แดง

3.7 ขาดการก ากบัดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  8 เขยีว 1. สมรรถนะของ
ผู้บังคับบัญชายังไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตราฐาน

พบการกระท าผิด
มากขึ้น

4 3 12 H เทา

100
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

3. ความเสีย่งเรื่องความปลอดภัยของผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. (OR01)
ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ

 (ทางตรง)

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางอ้อม)

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

ความเสีย่งดา้นการดา้เนินงาน (Operational Risk : OR)

สาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก
ของ

สาเหต ุ
(%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause)
ผลกระทบ 
(Impact)

ปจัจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

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

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01))

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์
ปจัจยัเสีย่ง กับ
 ปจัจยัเสีย่ง

ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02))

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

ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบ

ดิจิทัลได้ (OR02)
รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน า MIS มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการองค์กร (OR02))

ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01))

ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตาเปูาหมาย  (SR01)

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                            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 าป ี2563  
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ภายใน ภายนอก
โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนนระดบั Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการและแผน
ฉุกเฉิน

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผน/

กิจกรรมรองรับความ
เสีย่งในอนาคต

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 VH แดง
4.1 อปุกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไมส่ามารถใช้งานได้ 

(OR021)

 30 แดง 1. อปุกรณ์และระบบ
เครือข่ายช ารุดเสียหาย
2. ไฟฟาูดับในวงกว้าง
3. ขาดการบ ารุงดูแลรักษา

การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก

4 5 20 VH แดง 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหารและ
การตัดสินใจ
 - นโยบายความ
มัน่คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2 แบบรายงาน
การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) งาน
สารสนเทศและ
บริหารฐานข้อมลู

โครงการบริหาร
จัดการและพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

 1. จัดหาอปุกรณ์ทดแทน
ของเดิมทีม่อีายุการใช้งาน
เกนิกว่า 7 ปี
 2. จัดท ามาตราการดูแล
รักษา
 3. จัดหาอปุกรณ์ส ารองไฟ
ให้เพยีงพอต่อการใช้งาน

ไมม่กีารใช้งานอปุกรณ์ทีม่อีายุ
การใช้งานเกนืกว่า 7 ปี
มมีาตราการในการดูแลรักษา
เผยแพร่ไมต่่ ากว่า 3 ช่องทาง
ระยะเวลาในการสามารถ
ปฏิบัติงานในช่วงไฟฟาูดับไมน่้อย
กว่า 15 นาที

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดเตรียม
คอมพวิเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพว่งเพือ่
ส ารองต่อการใช้งาน

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส ารวจความต้องการ
และวางมาตราการการ
ใช้งานระบบ IT ใน
อนาคต 

มกีารส ารวจไมต่่ ากว่า 1
 คร้ัง

ส่วน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.2 ระบบสารสนเทศไมม่คีวามปลอดภัยในการใช้งาน (OR022)  30 แดง 1. การละเมดิลิขิสิทธ์ิ
2. การถูกโจมตี Cyber 
Attack
3. ชาดการบ ารุงดูแลรักษา

1. ข้อมลูสูญหาย  
2. ฐานข้อมลู
เสียหาย 
3. การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก
4. ภาพลักษณ์
องค์กรเสียหาย

4 5 20 VH แดง 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหารและ
การตัดสินใจ
 - นโยบายความ
มัน่คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2 แบบรายงาน
การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) งาน
สารสนเทศและ
บริหารฐานข้อมลู

โครงการบริหาร
จัดการและพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

1. จัดท าระบบส ารองข้อมลู
ปรับปรุงระบบปูองกนั
เครือข่ายให้มคีวามทันสมยั
จัดหาโปรแกรมลิขิสิทธ์ิที่
ถูกต้อง
2. จัดท าแผนและซ้อมแผน
ในสภาวะฉุกเฉิน (BCM)

มรีะบบส ารองข้อมลู 1 ระบบ
ร้อยละ 100 ของคอมพวิเตอร์
ได้รับการติดต้ังระบบปูองกนั 
Cyber Attack

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดึงข้อมลูจากระบบ
ส ารองข้อมลูมาใช้งาน

สามารถน าข้อมลูกลับมาใช้
ภายใน 12 ชั่วโมง

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบฐานข้อมลู

1. ระบบฐานข้อมลู
2. จ านวนฐานข้อมลูที่
สามารถบูรณาการได้

ส่วน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.3 บุคคลากรไมส่ามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้

เต็มประสิทธิภาพ(OR023)

 20 เทา 1. ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ไมไ่ด้รับการอบรม
2. บุคลากรบางส่วนยังขาด
ทักษะในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สูญเสีย
งบประมาณโดยไม่
เกดิประโยชน์

3 5 15 H เทา 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหารและ
การตัดสินใจ
 - นโยบายความ
มัน่คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2 แบบรายงาน
การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) 
งานสารสนเทศและ
บริหารฐานข้อมลู

 1.โครงการบริหาร
จัดการและพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร
2.โครงการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

1. จัดอบรมสัมนาให้ความรู้
ความเข้าใจแกบุ่คลากร
2. จัดท าคู่มอืการใช้งาน
ระบบ 

อบรมสัมนาไมต่่ ากว่า 3 คร้ัง
มคู่ีมอืการใช้งานระบบพร้อมทัง้
เผยแพร่ไมต่่ ากว่า 3 ช่องทาง

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดให้มเีจ้าหน้าทีเ่ข้า
ให้การช่วยเหลือกรณี
เกดิปัญหาฉุกเฉิน

ความถึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทบทวนแผนดิจิทัลให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์

มกีารทบทวนแผน ปีละ
ไมต่่ ากว่า 1 คร้ัง

นโยบายและ
แผน/ 
สารสนเทศ

4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมปีระสิทธิภาพไมเ่พยีงพอ

(OR024)

15 ส้ม 1. บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมจี ากดั
2. การพฒันาระบบไมต่รง
ตามความต้องการของ
ผู้บริหาร
3. การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
4. ค่าตอบแทนของบุคลากร
ด้าน IT ไมส่ามารถดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติงาน
ในองค์การได้

1. ท าให้ระบบ
สารสนเทศภายใน
หยุดชะงัก
2. ท าให้ระบบ
ไมไ่ด้ใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพ
 3. การท างาน
ด้าน IT ไม่
สามารถ
ด าเนินการได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

3 5 15 H เทา โครงการบริหาร
จัดการและพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

1. จัดส่งบุคลากรด้าน IT 
เข้ารับการอบรมจาก
ภายนอก
2. จัดส่งผู้บริหาร 3 
ระดับบน เข้ารับการสัมนา 
อบรม ดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ านวนคร้ังของบุคลากรทางด้าน 
IT ได้รับการพฒันาไมต่่ ากว่า 3 
คร้ัง/ปี
จ านวนคร้ังของผู้บริหารทีไ่ด้รับ
การอบรม ดูงาน ไมต่่ ากว่า 1 
คร้ัง/ปี
ระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาด้าน
ระบบสารสนเทศไมเ่กนิ 1 วัน

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก

ระบบสารสนเทศทีไ่ด้รับการ
พฒันาไมต่่ ากว่า 1 ระบบ

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทบทวนแผนดิจิทัลให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์
เสนอให้มกีารทบทวน
และปรับปรุง
ค่าตอบแทนของ
บุคลากรด้าน IT ให้
สามารถแข่งขันได้
ผลักดันเร่ืองการสรรหา
บุคลากรด้าน IT

มกีารทบทวนแผน/
ค่าตอบแทน/โครงสร้าง
 ปีละไมต่่ ากว่า 1 คร้ัง

ส่วน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางอ้อม)

4.5 ขาดการก ากบัดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  5 เขยีว 1. สมรรถนะของ
ผู้บังคับบัญชายังไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตราฐาน

พบการกระท าผิด
มากขึ้น

4 3 12 H เทา

100
ปจัจยัเสีย่ง กับ
 ปจัจยัเสีย่ง

ด าหนา

4. ความเสีย่งจากการไม่สามารถปรับเปลีย่นและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เปน็ระบบดจิทิลัได ้(OR02)
ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ

 (ทางตรง)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01))

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

ความเสีย่งดา้นการดา้เนินงาน (Operational Risk : OR)

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

สาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก
ของ

สาเหต ุ
(%)

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

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

สคีวาม
รุนแรง

                            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 รวมคะแนนระดบั Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/
กิจกรรมรองรับความ

เสีย่งในอนาคต
ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

5 4 20 VH แดง

5.1 ขาดข้อมลูเชิงลึกในการน ามาวิเคราะห์

 (OR031)

  20 เทา ความไมเ่ชี่ยวชาญของ
เจ้าหน้าที่

ท าให้แผนไมผ่่าน
การอนุมติั

5 5 25 VH แดง  1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง (ไมม่)ี

1.2 แบบรายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  - ไมม่ ี-

แสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วย
ในการท าแผนและโครงการ
ทีม่คีวามเชี่ยวชาญสูง 

การวิเคราะห์ GAP ส าเร็จ รองบริหาร/
ผอ.สนบ./

คณะท างาน

เพิม่ศักยภาพการท างาน
พนักงานทีจ่ าเป็นต่อการ
ท างาน

แผนพฒันาบุคลากรในด้านที่
เกีย่วข้อง

รอง
วิชาการ/

รองบริหาร

แผนการวิเคราะห์ GAP 
อย่างต่อเนื่อง

GAP ทีไ่ด้ รองวิชาการ/
รองบริหาร

5.2 ความแตกต่างของรูปแบบองค์กรท าให้

ไมส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้(OR032)

  20 เทา 1. ข้อมลูเปรียบเทียบจาก
สิงคโปร์หาได้ยาก(เข้าถึง
ข้อมลูได้ยาก)
2. ข้อมลูของอ.ส.พ. บาง
ข้อมลูขาดการสร้างระบบ
ฐานข้อมลูทีจ่ าเป็นในการ
เปรียบเทียบ             
3.รูปแบบการด าเนินการ
ขององค์กรทีน่ ามา
เปรียบเทียบ

ท าให้แผนมคีวาม
ซับซ้อนในการ
เปรียบเทียบ

5 5 25 VH แดง  1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง  (ไมม่)ี

1.2 แบบรายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   - ไมม่ ี-

การศึกษาเรียนรู้และการ
เปรียบเทียบข้อมลูที่
เกีย่วข้อง 

1. รายงานการศึกษาของแหล่ง
เรียนรู้แบบเดียวกนัในสิงคโปร์ 
และวิเคราะห์ Gap ความแตกต่าง

รองวิชาการ/
รองบริหาร/

ผอ.สนบ./ส่วน
นโยบายและ

แผน

การพฒันาระบบฐานข้อมลู
ของ อ.ส.พ.

ระบบฐานข้อมลูทีพ่ฒันา รอง
วิชาการ/

รองบริหาร

พฒันาระบบการ
เปรียบเทียบระหว่าง อ.
ส.พ. กบั สิงคโปร์

ตัวชี้วัดที่
น ามา
เปรียบเทียบ

รองวิชาการ/
รองบริหาร

5.3 ขาดการบูรณาการของหน่วยงาน

ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (OR033)

 15 ส้ม เป็นรูปแบบของคณะท างาน
ซ่ึงมาจากหลายหน่วยงาน

มคีวามล่าช้าใน
การด าเนินงาน

5 4 20 VH แดง  1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง (ไมม่)ี

1.2 แบบรายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไมม่ ี-

1.มกีารประชุมบุคลากรใน
สังกดัส่วน เป็นประจ าทุก
เดือน เพือ่ติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อปุสรรค
และแนวทางการแกไ้ขปัญหา
 อย่างเพยีงพอ 
2.ประชุมผู้บริหารระดับสูง
โดยติดตามเร่งรัดจาก CEO 
อย่างสม่ าเสมอ

1. จ านวนคร้ังของการประชุม
คณะท างาน
2. วาระการประชุมผู้บริหาร

รองวิชาการ/
รองบริหาร/

ผอ.สนบ./ส่วน
นโยบายและ

แผน

5.4 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์
เชงิรุกที่ครอบคลุมกบักลุ่มเปาูหมายน้อย  

(SR011)

 10 ส้ม ยังขาดกจิกรรมการตลาดเชงิรุก
กบักลุ่มเปาูหมายที่มีความ
แตกต่างกนั

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียม
ชมไม่เปน็ไปตาม
เปาูหมาย
2. รายได้จากการเขา้
เย่ียมชมสวนไม่
เปน็ไปตามเปาูหมาย

5 5 25 VH แดง

5.5 ยังขาดการน าสาระความรู้มาสร้าง
กจิกรรมการเรียนรู้และพฒันาส่ือการ

เรียนรู้ให้กบักลุ่มเปูาหมาย (SR021)

 10 ส้ม 1. รูปแบบของกจิกรรมไม่
โดดเด่นและน่าสนใจ         
2. เจ้าหน้าทียั่งขาดความรู้
ด้านพฤกษศาสตร์และทักษะ
ในการน าชมสวน
3. รูปแบบส่ือไมน่่าสนใจ
ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย
4. ยังไมส่ามารถแปลง
เนื้อหาสาระความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์มาเป็นส่ือให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ประสิทธิผลในการ
ให้บริการด้านการ
ให้ความรู้/การ
เรียนรู้ ต่อ
กลุ่มเปูาหมาย

5 5 25 VH แดง

5.6 การบรูณาการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถส่ือสารการตลาดให้
เขา้ถงึกลุ่มเปาูหมายในระยะเวลาที่เพยีงพอ 

(SR012)

 5 เขยีว 1.เนื่องจากส่วนงานที่เกีย่วขอ้ง
มีหลายหน่วยงาน และในแต่ละ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งมีแผนงาน
ที่จะต้องด าเนินการไม่สอดคล้อง
ในทศิทางเดียวกนั

จ านวนผู้เขา้เย่ียมชม
ไม่เปน็ไปตาม
เปาูหมาย

4 5 20 VH แดง

5.7 กลุ่มเปาูหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.
ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม) กบัแหล่งเรียนรู้

อืน่(อทุยานหลวงราชพฤกษ)์  (SR013)

 5 เขยีว อ.ส.พ. ยังไม่มีการก าหนดอตั
ลักษณ์ที่โดดเด่นและชดัเจน

กลุ่มเปาูหมายเกดิ
ความสับสนและไป
เย่ียมชมสถานที่อืน่
แทน

4 3 12 H เทา

5.8 การออกแบบพืน้ทีห่ลายจุดยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ) 

(OR012)

 5 เขยีว 1. เส้นทางสัญจรภายในมี
การกอ่สร้างมาระยะเวลานาน
2. มกีารขยายพืน้ทีเ่พิม่ขึ้นท า
ให้การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานไมท่ันต่อการขยายตัว

อบุัติเหตุทีเ่พิม่ขึ้น 3 3 9 M เหลือง

5.9 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความ
ปลอดภัยในการใช้พืน้ทีท่ีไ่มเ่พยีงพอ 

(OR013)

 5 เขยีว 1.ความไมเ่พยีงพอของปูาย
สัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ
2.มกีารแจ้งเตือนจาก
เจ้าหน้าทีท่ีน่ าชมแต่ยังไม่
เพยีงพอ

ผู้ขับขี่ฝุาฝืนกฎ
จราจรท าให้เกดิ
อนัตรายต่อตนเอง
และผู้อืน่

3 5 15 H เทา

5.10 ระบบสารสนเทศไมม่คีวามปลอดภัย

ในการใช้งาน (OR022)

 5 เขยีว 1. การละเมดิลิขิสิทธ์ิ
2. การถูกโจมตี Cyber 
Attack
3. ชาดการบ ารุงดูแลรักษา

1. ข้อมลูสูญหาย 
2. ฐานข้อมลู
เสียหาย
3. การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก
4. ภาพลักษณ์
องค์กรเสียหาย

4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

5. ความเสีย่งจากการจดัทา้ benchmarking ดา้นบริหารและประชาสมัพันธ ์เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. สูก่ารเปน็ศูนยก์ลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(OR03)

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางตรง)

ความเสีย่งดา้นการดา้เนินงาน (Operational Risk : OR)

สาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก
ของ

สาเหต ุ
(%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )
แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

Risk Based Control

ปจัจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย  (SR01)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย  (SR01)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02)

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์
ปจัจยัเสีย่ง กับ
 ปจัจยัเสีย่ง

ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตามเปูาหมาย  

(SR01)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย  (SR01)

ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02)

ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้  (OR02)
รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน า MIS มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่

เกีย่วข้อง (CR01)
รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากบุคลากรไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง (CR01)

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย  (SR01)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                            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)  

                            น้้าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 

                            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 าป ี2563  
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดบั Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/
กิจกรรมรองรับความ

เสีย่งในอนาคต
ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 VH แดง

6.1 การบริหารการขายและการตลาดไม่จูงใจใหเ้กดิการซ้ือบริการ

เขา้ชมสวน (FR011)

 20 เทา 1. ไม่มีการก าหนด
กลุ่มเปาูหมายที่ชดัเจนเพือ่ใชใ้น
การท าการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์เชงิรุก

รายได้และจ านวนผู้
เขา้เย่ียมชมจากการ
ใหบ้ริการเขา้ชมสวน
ไม่เปน็ไปตาม
เปาูหมาย

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)
1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด,  งาน
บริหารสินทรัพย์, งานกจิกรรมพเิศษ, งานจัดท าหลักสูตร
และจัดอบรม, งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และจักรกล
การเกษตร                  

 - รายได้จากการ
เขา้เย่ียมชมสวน

1.โครงการสร้างการ
รับรู้ด้วยส่ือการตลาด
2.โครงการสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยกจิกรรม
และเครือขา่ย
3.โครงการพฒันาการ
ใหบ้ริการ
4.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการสวนพฤกษศาสตร์

1. พฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้
เขา้ถงึกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
2. จัดท าส่ือออนไลน์ในการน าเสนอเพือ่
กระจายขอ้มูลใหเ้ปน็ที่รู้จักเพิม่ขึ้น
3. ฝึกอบรมและพฒันาคุณภาพด้านการ
ใหบ้ริการเพือ่สร้างความประทบัใจใหแ้กผู้่
เย่ียมชม
4. เพิม่การประชาสัมพนัธ์และจัดท า
โปรโมชั่นสินค้า

 - จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 15
 - รายได้จากการเขา้ชมสวน
เพิม่ขึ้นร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้
และกจิการ
พฤกษศาสตร์ (ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์, 
ส่วนเผยแพร่ความรู้)
ส านักพฒันาสวน
พฤกษศาสตร์ (ส่วน
บริหารจัดการพืน้ที)่

การทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

มีการทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ 1
 คร้ัง

ส านัก
ส่งสริมความ
รู้และกจิการ
พฤกษศาสตร์
 (ส่วน
ประชาสัมพนั
ธ์และ
การตลาด, 
ส่วนการขาย
และบริหาร
สินทรัพย์, 
ส่วนเผยแพร่
ความรู้)
ส านักพฒันา
สวน
พฤกษศาสตร์
 (ส่วนบริหาร

ใหบ้ริการขายบตัรเย่ียมชม
ผ่านระบบออนไลน์

มีกระบวนการ
สร้างการขาย
บตัรเย่ียมชม
ระบบออนไลน์

ส านักส่งสริมค
วามรู้และ
กจิการ
พฤกษศาสตร์ 
(ส่วนการขาย
และบริหาร
สินทรัพย์)

6.2 พืน้ที่เย่ียมชมภายในสวนยังขาดความโดดเด่น ไม่ดึงดูด (FR012)  20 เทา 1. การจัดพืน้ที่ภายในสวน ยัง
ขาดความโดเด่มไม่ดึงดูดผู้เขา้
เย่ียมชม
2. กจิกรรม/Event ไม่ดึงดูด

รายได้และจ านวนผู้
เขา้เย่ียมชมจากการ
ใหบ้ริการเขา้ชมสวน
ไม่เปน็ไปตาม
เปาูหมาย

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)
1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด,  งาน
บริหารสินทรัพย์, งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และ
จักรกลการเกษตร                   
             

 - รายได้จากการ
เขา้เย่ียมชมสวน

1.โครงการสร้างการ
รับรู้ด้วยส่ือการตลาด
2.โครงการสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยกจิกรรม
และเครือขา่ย
3.โครงการพฒันาการ
ใหบ้ริการ
4.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการสวนพฤกษศาสตร์

1. พฒันาจุดดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยวใหเ้ขา้มา
เย่ียมและใชบ้ริการ
2. ใหม้ีการจัดแต่งพืน้ที่ใหม้ีความสวยงาม
หรือมีความโดดเด่น มีปาูยส่ือความหมาย
เพิม่ความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกได้มาตรฐาน

 - จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 15
 - รายได้จากการเขา้ชมสวน
เพิม่ขึ้นร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้
และกจิการ
พฤกษศาสตร์ (ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์)
ส านักพฒันาสวน
พฤกษศาสตร์ (ส่วน
บริหารจัดการพืน้ที)่

6.3 สินค้าและบริการไม่เปน็ที่สนใจของลูกค้าและขาดการศึกษา

ความต้องการของผู้ใชบ้ริการ (FR013)

 20 เทา 1. ไม่มีการศึกษาความต้องการ
ของตลาดกลุ่มเปาูหมาย
2. สินค้า/บริการ ไม่เปน็ที่สนใจ
ของลูกค้า
3. สภาพแวดล้อมร้านค้าไม่ดึงดูด

ลูกค้าไม่ซ้ือสินค้า/
บริการ

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)
1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด, งาน
ออกแบบและพฒันานวัตกรรม,  งานบริหารสินทรัพย์, 
งานบริหารกจิการร้านค้า

 - รายได้จาก
การจ าหน่าย
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

1.โครงการสร้างการ
รับรู้ด้วยส่ือการตลาด
2.โครงการสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยกจิกรรม
และเครือขา่ย
3.โครงการพฒันาการ
ใหบ้ริการ
4.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการสวนพฤกษศาสตร์

1. ศึกษาความต้องการของตลาด
กลุ่มเปาูหมาย
2. ปรับปรุงและพฒันารูปแบบของสินค้า
และบริกาใหท้นัสมัยมีเอกลักษณ์และความ
โดดเด่น
3. ส ารวจความพงึพอใจของผู้มาใชบ้ริการ

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
และบริการเพิม่ขึ้น ร้อยละ 15

ส านักส่งเสริมความรู้
และกจิการ
พฤกษศาสตร์(ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์) 

เพิม่จุดจ าหน่ายไปยังจุดอืน่
มากขึ้น

จุดใหบ้ริการ
จ าหน่ายสินค้า
เพิม่มากขึ้น

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์( 
ส่วนการขาย
และบริหาร
สินทรัพย์)

6.4 การจัดกจิกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น 

(FR014)

 15 ส้ม 1. ไม่มีแผนการตลาดที่ชดัเจน 
(เร่ืองการใชป้ระโยชน/์บริหาร
สินทรัพย์)
2. การจัดกจิกรรม Event ต่างๆ
 ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น
3. การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว และการจัดงาน 
Event ภายในสวนพฤกษศาสตร์
ไม่มากพอ

รายได้จากสิทธิ
ประโยชน์ การ
บริหารพืน้ที่และ
ทรัพย์สินไม่เปน็ไป
ตามเปาูหมาย

3 5 15 H เทา 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)
1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) งานการตลาด, งานประชาสัมพนัธ์,  งาน
บริหารสินทรัพย์, งานบริหารกจิการร้านค้า

 - รายได้จากการ
เขา้เย่ียมชมสวน
- รายได้จากการ
อนุญาติใหเ้ชา่
พืน้ที่

 โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาด

จัดกจิกรรม Event ร่วมกบัพนัธมิตรธุรกจิ
ทอ่งเที่ยว

 -  จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 15
 - รายได้จากการเขา้ชมสวน
เพิม่ขึ้นร้อยละ 15
 - รายได้จากการอนุญาตใหใ้ช้
พืน้ที่เพิม่ขึ้น ร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้
และกจิการ
พฤกษศาสตร์ (ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์)

จัดท าแผนบริหารสินทรัพย์
ขององค์การ

แผนบริหาร
สินทรัพย์ได้รับ
ความเหน็ชอบ

ส านักส่งสริมค
วามรู้และ
กจิการ
พฤกษศาสตร์

 6.5 มกีารส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์เชิงรุกที่

ครอบคลุมกบักลุ่มเปูาหมายน้อย  (SR011)

 8 เขยีว ยังขาดกจิกรรมการตลาดเชงิรุก
กบักลุ่มเปาูหมายที่มีความ
แตกต่างกนั

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียม
ชมไม่เปน็ไปตาม
เปาูหมาย
2. รายได้จากการเขา้
เย่ียมชมสวนไม่
เปน็ไปตามเปาูหมาย

5 5 25 VH แดง

6.6 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์ไม่
สามารถส่ือสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายใน

ระยะเวลาทีเ่พยีงพอ(SR012)

 7 เขยีว 1.เนื่องจากส่วนงานที่เกีย่วขอ้ง
มีหลายหน่วยงาน และในแต่ละ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งมีแผนงาน
ที่จะต้องด าเนินการไม่สอดคล้อง
ในทศิทางเดียวกนั

จ านวนผู้เขา้เย่ียมชม
ไม่เปน็ไปตาม
เปาูหมาย

4 5 20 VH แดง

6.7 กลุ่มเปาูหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวน
พฤกษศาสตร์แม่ริม) กบัแหล่งเรียนรู้อืน่(อทุยานหลวงราชพฤกษ)์ 

(SR013)

 5 เขยีว อ.ส.พ. ยังไม่มีการก าหนดอตั
ลักษณ์ที่โดดเด่นและชดัเจน

กลุ่มเปาูหมายเกดิ
ความสับสนและไป
เย่ียมชมสถานที่อืน่
แทน

4 3 12 H เทา

6.8 คู่แขง่ขนัเพิม่มากขึ้น (SR014)  5 เขยีว 1. รูปแบบของกจิกรรมไม่โดด
เด่นและน่าสนใจ ต่อ
กลุ่มเปาูหมาย        
2. เกดิสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มี
ลักษณะการประกอบกจิการ
คล้ายคลึงกนั เพิม่มากขึ้น
3. มีแหล่งทอ่งเที่ยวในบริเวณ
ใกล้เคียงเพิม่ขึ้น และมีความ
ดึงดูดใจมากกว่า

จ านวนกลุ่มลูกค้า
เปาูหมาย ถกูแบง่ไป
ยังแหล่งทอ่งเที่ยวอืน่

4 3 12 H เทา

100
ปจัจยัเสีย่ง กับ 

ปจัจยัเสีย่ง
ด าหนา

6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปา้หมาย(FR01)
ปจัจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)

สาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก
ของ

สาเหต ุ
(%)

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

สาเหต ุน้้าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.

ความเสีย่งดา้นการเงิน (Financial Risk : FR)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

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

สคีวาม
รุนแรง

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไม่เปน็ไปตามเปาูหมาย  (SR01)ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหต ุ(ทางอ้อม)
Commonlist

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตาเปูาหมาย  (SR01) 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 (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. ไมเ่ป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01)

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

                            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 าป ี2563  
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดบั Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/
กิจกรรมรองรับความ

เสีย่งในอนาคต
ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

4 3 12 H เทา
7.1 ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีเ่กีย่วกบักฎระเบียบข้อบังคับไมต่รง

ตามเจตนารมณ์ (CR011)

 35 แดง 1. กฎระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติไมช่ัดเจน/ไมไ่ด้รับ
การทบทวนให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจุบัน  
2. มกีารสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกบัข้อกฎหมายทีส่ าคัญ
น้อย

เกดิการกระท าผิด
แบบไมเ่จตนา

4 3 12 H เทา 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
 - คุ่มือพนักงาน
 
1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานกฎหมาย, 
งานพฒันาทรัพยากร
มนุษย์, งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

 โครงการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

1. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องให้มคีวาม
ชัดเจน ปฏิบัติง่าย  
2. จัดอบรมให้ความรู้ให้กบั
พนักงานเร่ืองระเบียบข้อบังคับ
 และคุณธรรมจริยธรรม
3.  จัดท าข้อมลูองค์ความรู้การ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ     
4.การท ามาตรการเจาะลึกถึง
ปัญหาทีเ่กดิขึ้นจากการออก
ระเบียบข้อบังคับ และสาเหตุ
ถึงการไมป่ฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วน
งานนั้นๆ โดยงานกฎหมายได้มี
การวางแผนเข้าปรึกษาและ
รับทราบถึงปัญหาทีเ่กดิขึ้น
พร้อมทัง้ร่วมกนัรับฟงัถึง
เหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพือ่ทีจ่ะ
น ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขข้อบังคับต่อไป

1.  จ านวนระเบียบข้อบังคับที่
ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงไมต่่ า
กว่า 3 เร่ือง
2. จ านวนคร้ังในการจัดผึกอบรม
ไมต่่ ากว่า 2 คร้ัง
3. จ านวนข้อมลูองค์ความรู้ที่
ได้รับการจัดท าและเผยแพร่ ไม่
ต่ ากว่า 3 เร่ือง

ส่วน
ทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

จัดให้มกีารประเมนิผลการรับรู้
 กฎระเบียบข้อบังคับ

ร้อยละของการรับรู้ของผู้รับการ
ฝึกอบรมไมต่่ ากว่าร้อยละ 80

ส่วน
ทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

การให้ความรู้เชิงรุกใน
กจิกรรม กฎหมายสัญจร
 ร่วมกบัทรัพยากรมนุษย์

จ านวนคร้ัง
ในการจัด
กจิกรรม
อย่างน้อย 1 
คร้ัง

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

7.2 ขาดการก ากบัดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  30 แดง 1. สมรรถนะของ
ผู้บังคับบัญชายังไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตราฐาน

พบการกระท าผิด
มากขึ้น

4 3 12 H เทา 1.คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
1.1 คุ่มือพนักงาน
1.2 คู่มือสมรรถนะ

2. แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานกฎหมาย, 
งานพฒันาทรัพยากร
มนุษย์,
งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 โครงการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

1. จัดอบรมให้ความรู้ให้กบั
ผู้บังคับบัญชา
2. ผอ.มอบนโยบายในการ
ประชุมผู้บริหาร
3. ต้ังคณะทางานเพือ่รณรงค์
ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจ
เกีย่วกบั COVID-19 และ
เผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ทุกวัน
4. มกีารเน้นย้าในการประชุม
ผู้บริหารให้หัวหน้างานเข้าไป
สร้างความตระหนักกบั
เจ้าหน้าที ่Covid-19

1. จ านวนการจัดอบรมไมต่่ ากว่า
 1 คร้ัง
2. รายงานการประชุม ไมต่่ ากว่า
 1 คร้ัง

ส่วน
ทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

1. จัดให้มกีารประเมนิผลการ
รับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ
2. จัดท าคลินิกให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย

ร้อยละของการรับรู้ของผู้รับการ
ฝึกอบรมไมต่่ ากว่าร้อยละ 80

ส่วน
ทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

แผนพฒันาบุคลากรใน
ระดับผู้บริหารทีเ่ข้าสู่
ต าแหน่ง

จ านวน 1 
แผน

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

7.3 ระเบียบหรือข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกบัพนักงานยังขาดความ

ชัดเจน (CR011)

 25 เทา 1. ไมม่ขี้อบังคับและคู่มอืการ
ด าเนินการทางวินัย
2. บุคลากรทีม่คีวามรู้
ทางด้านการด าเนินการมี
จ ากดั
3. ไมม่หีลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาลงโทษ

ผู้กระท าผิดไมเ่กรง
กลัวต่อการกระท าผิด

4 3 12 H เทา 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
1.1 คู่มือพนักงาน

2. แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) งานกฎหมาย, 
งานพฒันาทรัพยากร
มนุษย์,งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

1. จัดท าข้อบังคับว่าด้วยการ
สอบสวนและพจิารณาการ
ลงโทษทางวินัยฯ
2. จัดท าคู่มอืการด าเนินการ
ทางวินัย
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ทางด้านการ
ด าเนินการทางวินัย
4. จัดท าหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาลงโทษ
5. มกีารรวบรวมมาตรการ
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั Covid-19 
อย่างเป็นระบบและเป็น
ช่วงเวลา (Timeline) เพือ่ให้
เจ้าหน้าทีรั่บรู้และเข้าใจถึง
มาตรการต่าง ๆ
6.  เปิดช่องทางในการส่ือสาร
ให้พนักงานรับทราบและให้
ความร่วมมอื 
7. มอบหมายให้คณะทางานฯ 

1. จัดท าร่างข้อบังคับเสนอ
คณะท างานปรับปรุงแกไ้ข
กฎระเบียบข้อบังคับภายในปี 63
2. จัดท าร่างคู่มอืการด าเนินการ
ทางวินัย ภายในปี 63
3. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการ
อบรมไมต่่ ากว่า 3 คน
4. จัดท าร่างหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาลงโทษ ภายในปี 63

ส่วน
ทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

หาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการทางวินัย

สัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกไมเ่กนิ 1 ใน 3

ส่วน
ทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

เผยแพร่ให้ความรู้
กฎระเบียบข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ คู่มอื

จ านวน
ช่องทางใน
การเผยแพร่
ให้ความรู้ไม่
ต่ ากว่า 2 
ช่องทาง

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

7.4 บุคคลากรไมส่ามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็ม

ประสิทธิภาพ(OR023)

 5 เขยีว 1. ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ไมไ่ด้รับการอบรม
2. บุคลากรบางส่วนยังขาด
ทักษะในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สูญเสียงบประมาณ
โดยไมเ่กดิประโยชน์

3 5 15 H เทา

7.5 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมปีระสิทธิภาพไมเ่พยีงพอ

(OR024)

5 เขยีว 1. บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมจี ากดั
2. การพฒันาระบบไมต่รง
ตามความต้องการของ
ผู้บริหาร
3. การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
4. ค่าตอบแทนของบุคลากร
ด้าน IT ไมส่ามารถดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติงาน
ในองค์การได้

1. ท าให้ระบบ
สารสนเทศภายใน
หยุดชะงัก
2. ท าให้ระบบไมไ่ด้
ใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพ
 3. การท างานด้าน 
IT ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

3 5 15 H เทา

100
ปจัจยัเสีย่ง กับ
 ปจัจยัเสีย่ง

ด าหนา

ความเสีย่งดา้นกฎหมายและข้อก้าหนดผูกพันธอ์งค์กร (Compliance Risk : CR)

ผลกระทบ 
(Impact)

ปจัจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรงสาเหต ุ(Risk Cause)

สาเหตุ น้้าหนัก
ของ

สาเหต ุ
(%)

สขีองเสน้

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

ความเส่ียงจากการไมส่ามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้

(OR02)
รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน า MIS มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการองค์กร (OR02)

ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ
 (ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เปน็ระบบดิจิทลัได้ (OR02)

ทีม่า (Root Cause)

7. ความเสีย่งจากบคุลากรไม่ปฏิบตัติามข้อบงัคับและกฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง (CR01)
ปจัจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ

 (ทางตรง)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถปรับเปล่ียนและพฒันาสวนพฤกษศาสตร์เปน็ระบบดิจิทลัได้ (OR02)

รวมน้้าหนักความสมัพันธ์

                            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)  

                            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 าป ี2563 
 

18 

บทที่ 4 
การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการท างาน 

 
4.1 การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน (Internal Control)  

 การควบคุมภายใน หมายถึง “กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” 

 การบริหารองค์กรที่ดี เป็นการติดตาม ก ากับ และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงเปูาหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
แม้ว่าองค์กรจะมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอ้ือต่อการท างานเพียงอย่างเดียวอาจจะ
ไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานของทุกองค์กรใน
ปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรเข้าไปด าเนินการ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและจัดให้มี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องท าให้เกิดระบบการประเมินผลการท างาน
ในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงมีการเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เมื่อการ
บริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ จะมีการน ามาควบคุม
ภายในเพื่อติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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การเชื่อมโยงการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.  
ตารางท่ี 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน   (คู่มือปฏิบัติงานหลัก คู่มือปฏิบัติงานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร และคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานสนับสนุนขององค์กร) 
 

ล าดับ รายการคู่มือ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คู่มือปฏิบัติงานหลักขององค์การฯ 

1 คู่มือการน าพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุกลับคืนถิ่นอยา่งยั่งยืน คณะท างานโครงการน าพรรณไมท้ี่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ
กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

2 คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักวิจัยและอนุรักษ์ 
3 แผนแม่บทการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต อ.ส.พ. (Living Collection Master Plan) ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต 
4 คู่มือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู)้ 
ส่วนเผยแพร่ความรู้, ส่วนจดัแสดง 

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
5 คู่มือการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

6 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน 

7 คู่มือการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส านักตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบ 

8 คู่มือพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย/์ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

9 คู่มือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล งานบริหารทรัพยากรมนุษย/์ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

10 คู่มือการประเมินสมรรถนะบคุลากร อ.ส.พ. งานบริหารทรัพยากรมนุษย/์ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

11 คู่มือการสรรหาพนักงานและลูกจา้ง งานบริหารทรัพยากรมนุษย/์ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

12 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย/์ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

13 คู่มือว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

14 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ล าดับ รายการคู่มือ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
15 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

16 คู่มือแนวทางการก าหนดระดับคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการด้านเทคโนโลยีสนเทศ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

17 คู่มือการใช้โปรแกรมประชุมผ่านระบบเครือข่าย Zoom อ.ส.พ. ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

18 คู่มือการใช้งาน Anti Virus Nod 32 เบื้องต้น ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

19 คู่มือการใช้งาน Cisco Jabber ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20 คู่มือการท า Shot cut ในระบบลงเวลาแบบ mobile ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

21 คู่มือดูแล botany4thai ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานสนับสนุนขององค์กร 
22 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการเงิน  งานการเงิน/ ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

23 คู่มือการบันทึกบัญชี และการจดัท ารายงานทางการเงินส าหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
(อ.ส.พ.)ฉบับปรับปรุง ปี 2563 

งานบัญชี/ ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

24 คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัซื้อจัดจา้งส าหรับหน่วยงานภายใน อ.ส.พ. (วิธีเฉพาะเจาะจง) งานพัสดุ / ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

25 คู่มือการบรหิารจดัการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ส่วนนโยบายและแผน 

26 คู่มือการปฏิบตัิการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง งานบริการกลาง/ ส่วนอ านวยการ 

27 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

28 คู่มือด าเนินการศูนย์ข้อมลูข่าวสารทางราชการ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

29 คู่มือการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 

30 คู่มือการด าเนินงานของงานเผยแพร่ความรู ้ ส่วนเผยแพร่ความรู ้

31 คู่มือการปฏิบตัิงานสารบรรณ งานสารบรรณ / ส่วนอ านวยการ 
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ตารางท่ี 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
ในด้านการควบคุมความเสี่ยงที่คงอยู่ ได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2563 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 

- จดัให้มีการถ่ายทอดกลยุทธ์องค์การฯ สู่ตัวชี้วัดรายบุคคล 
และเชื่อมโยงกับการประเมินผลเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน 
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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 าผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการสัมมนา 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 านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์  
18.ได้รับวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ

ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

- ประชุมหารือเรื่องแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนทางพัสดุให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- ประชุมคณะท างานเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
ออกแบบหรือจัดท าปูายสื่อความหมายให้เหมาะสมและ
ทันสมัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

19.นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย
จากการท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ 
(OR01) 

- จัดหาบริษัทประกันภัยนักท่องเที่ยว  
- จัดท าสื่อรณรงค์ท่องเที่ยวปลอดภัย  
- จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

20.สินค้าและบริการขององค์การฯ ไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ใช้บริการ 

- 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. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ยัง
ไม่คุ้มค่าเพียงพอกับการลงทุน 

- จัดให้มีฐานข้มูลกลางเพ่ือให้มีการใช้บุคลากรและ
ฐานข้อมูลร่วมกัน 

- ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้
อยู่เสมอ 
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
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 าไปต่อยอดเพ่ือ
ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้ 

- 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 
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
33. พันธุ์พืชมีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือติด
โรค 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบ
โรคพืชในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
ผลต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่ 
34. พันธุ์พืชมีชีวิตไม่รับการลงทะเบียนจัด
ก็บในฐานข้อมูล 

- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลาร  
- เพ่ิมชองทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลนของงาน

ทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงาน 
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  4.2 การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management)  

 การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจ ากัดที่อาจส่งผลกระทบท า
ให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการบริหารมูลค่าเพ่ิมของ
องค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การน าระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้การบริหารความ
เสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะท าให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้น าเอาปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจขององค์กรมา
พิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้องค์กรส ามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถน ามูลค่าเพ่ิมมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ในการลงทุน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรหรือไม่ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “ก าไร
เชิงเศรษฐศาสตร์” เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานภายในองค์กร 
ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) คือ 
ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร โดยการเชื่อมโยงเปูาประสงค์ทางการเงิน
ซึ่งรวมถึงก าไรเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) และเปูาประสงค์ทางสังคมเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จัดการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดท าแผนธุรกิจ (EVM for planning), การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (EVM 
for Investment & Resource Allocation), การก าหนดและถ่ายทอดเปูาหมาย (EVM for Performance 
Monitoring) และระบบแรงจูงใจ (EVM for Incentive)  

อ.ส.พ. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท างานบริหารจัดการ
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
สร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) และเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Enhancement) ดังรูปภาพที่ 4 
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การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategy Improvement Plan : SIP) กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 
 

 
รูปภาพที่ 4  การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategy Improvement Plan : SIP) กับการบริหารความเสี่ยง 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
ท่องเทีย่ว และการจัดงาน Event 
ภายในสวนพฤกษศาสตร์ 

- เพิ่มร้านค้าท่ีได้มาตรฐาน 
- ก าหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสมัพันธ์

เชิญชวนให้มาใช้บริการ 
- จัดระบบขนส่งภายใน 
- ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุ่มทีม่ี

ศักยภาพ เช่น กลุ่มจดักิจกรรม Wedding  
ถ่ายโฆษณา  ถ่ายภาพยนตร ์

- วางแผนการใช้ประโยชน์และจดัหา
เครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรัพย ์

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

- ความเสี่ยงจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเปูาหมาย
(FR01) 
 

2. รายได้จากการเข้าชม
สวน 

(1) การจ าหน่าย  บัตรเข้า
ชมสวน 

(2) คณะที่เข้ามาชมสวน 

(1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(2) พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
(3) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(Event) 
(4) บุคลากรด้านการบริการ 
(5) คุณภาพการให้บริการ 

- พัฒนารูปแบบการประชาสมัพันธ์ให้  
เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ในวงกว้าง 

- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เยี่ยมและใช้บริการ 

- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพนัธมติร 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) 

3. รายได้จากการขาย
สินค้า 

(1) สินค้าที่องค์การฯ   ผลิต
จ าหน่าย 

(2) สินค้าฝากวางจ าหน่าย 
(3) สินค้าท่ีองค์การฯ    ซื้อ

(1) คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ ์
(2) ช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภณัฑ ์

- ส ารวจความต้องการของตลาด  
- ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน ามา

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑส์ินค้าของที่ระลึก

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสี่ยงจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ ไ ด้ ต าม เปู าหมาย
(FR01) 
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Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan 
ความเชื่อมโยงกับแผน
วิสาหกิจ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย
เสี่ยง 

มาจ าหน่าย 
(4) สินค้าส่งเสรมิวิสาหกจิ

ชุมชน 
(5) สินค้าท าลองตลาด 

และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

- ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ  

- เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
4. รายได้จากการ

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) 

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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บทที่ 5 
การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

 
5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) 

 
รูปภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 

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

1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน) 
SR01 = ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
SR02 = ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. 

  FR01 = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย 
 OR02 = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้   
 OR03 = ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา  
          อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

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

  CR01 = ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน) 

- ไม่มี - 
4) ความเสี่ยงระดับต่ า (1-4 คะแนน) 
   - ไม่มี – 
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5.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
 หมายถ ึง ระดับของความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู้พันธกิจ 
หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทัวไปการด าเนินงานให้ได้ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจ าเป็นที่จะต้องยอมรับ
ความเสี่ยงบ้าง การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด 
ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับสูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถน ามาใช้เป็นการด าเนินงานและการตัดสินใจ
ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้ 
  การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

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

 

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) 
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5.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
  หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กร

แห่งหนึ่งมีเปูาหมายในการให้บริการลุกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้นั้น  
ระบุว่า 

 ค่าเปูาหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่ง
องค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามค่าเปูาหมายมาโดยตลอด 

 ค่าเฉลี่ยของอุตสาเหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่ 
 หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 
 หากจะท าให้ความพึงพอใจของลุกค้าเพ่ิมขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

และไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ 
 

5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (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 
จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อย
มาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) 
ซึ่งอยู่ในโซน สีเหลือง และสีเขียว เพ่ือเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ของ อ.ส.พ. ที่ต้องท าการ
บริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ 10 คะแนนขึ้นไป หรือ
อยู่ในระดับโซนสีเทา และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง อยู่ในโซนสีแดง หรือความเสี่ยงสูง

Impac
t 

Likelihoo
d 

Risk boundary 
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มาก (Very High: VH) จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า  อ.ส.พ. จะต้องท าการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ความ
เสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก 

 
5.6  ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วง

เบี่ยงเบนของระดับความเส่ียงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  
5.6.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

1) ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

 
รูปภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 

 

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

ตารางท่ี 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
(SR01) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 692,922 - 755,915 คน/ปี  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง  629,929- 692,921 คน/ปี  

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 96-100  
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 96-100  
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 2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
 

 
รูปภาพที่ 8 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 

 

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

ตารางท่ี 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.   (SR02) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละของความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ≥ 80 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ ร้อยละของความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 75 – 79 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100-96 
 Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 2 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 95-91  
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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 ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล
ไม่เกิน 8 ครั้ง/ป ี
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล
ไม่เกิน 16 ครั้ง/ปี 
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 4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ 
(OR02) 

 
รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR02) 

 

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

ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ 
(OR02) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้

(OR02) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน 4 ชม. 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน 8 ชม. 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 91-95 
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7) ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา     
อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

 
รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่
การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

 

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

ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงการจัดท า Benchmarking เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. 
สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(OR03) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. 
สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 คือ ด าเนินการได้ “ดีกว่า” เปูาหมายของแผนฯ ปี 2562 ร้อยละ 50 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 3 คือ ด าเนินการบรรลุเปาูหมายตามแผนฯ ในกิจกรรมการยกระดับที่จะท าในปี 2563 
ร้อยละ 100 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละของความส าเร็จของกิจกรรมด้านวิชาการบริหารและประชาสัมพนัธ์ ความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละของความส าเร็จของกิจกรรมด้านวิชาการบริหารและประชาสัมพนัธ์ ความส าเร็จ
ของกิจกรรมร้อยละ 96-100 
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  5.6.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 

    3) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
 

 
รูปภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 

 

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

ตารางที่ 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 50.00 ล้านบาท 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ รายได้จากการด าเนินงาน 47.50 ล้านบาท 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 91-95 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 91-95 
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 5.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 

8) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR01) 
 

 
รูปภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง (CR01) 

 

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

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

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง (CR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีข้อร้องเรียนการท างานของพนักงาน แตไ่ม่ถึงขั้นตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยที่สามารถตักเตือนได้ 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ 0-4  ครั้ง/ปี  
ระดับ 1 คือ มีจ านวนคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ 0-4  ครั้ง/ปี 
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บทที่ 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 ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
1.1) ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)  

มีความสัมพันธ์กับ 
 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02)    
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01)  
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้

(OR02)   
 ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา  

อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (OR03)   
 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่เก่ียวข้อง (CR01)  

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) มีความสัมพันธ์กับ 
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01)    
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้  
    (OR02)    
 ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา  

อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (OR03)    
 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่เก่ียวข้อง (CR01)  

   

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ 
  2.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)  
มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01)  
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 3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
 3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02)   
 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01)  
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ 

(OR02)  
 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่เก่ียวข้อง (CR01)  

3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้  
             (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่เก่ียวข้อง (CR01)  
  3.3) ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา  
   อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01)    
 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02)     
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01)    
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ 

(OR02)   
 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายที่เก่ียวข้อง (CR01)  

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

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ 
(OR02)    
   

6.2 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง) 

 นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับ
ผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 รายละเอียดดังนี้ 

 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
1.1) ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเปูาหมายน้อย (SR011) 
น้ าหนักร้อยละ 35 

 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (SR012) น้ าหนักร้อยละ 25 
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 กลุ่มเปูาหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ) 
กับแหล่งเรียนรู้อ่ืน (SR013) น้ าหนักร้อยละ 10 

 คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น (SR014) น้ าหนักร้อยละ 10 
1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ยังขาดการน าสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย (SR021) น้ าหนักร้อยละ 40 

 กลุ่มเปูาหมายไม่ได้รับความรู้ตามหลักสูตร/แผนกิจกรรม (SR022) น้ าหนักร้อยละ 25 
   

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

 การขับขี่ยานพาหนะของผู้เยี่ยมชมไม่ช านาญเส้นทาง (OR011) น้ าหนักร้อยละ 25 
 การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR012)  

น้ าหนักร้อยละ 25 
 ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ (OR013) น้ าหนักร้อยละ 15 
 สภาพภูมิประเทศกับภูมิอากาศในบางฤดูมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเยี่ยมชม (OR014) 

น้ าหนักร้อยละ 15 
2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้    
       (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR021) น้ าหนักร้อยละ 30 
 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน( ไม่สามารถใช้งานได้ 30 
 บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR023) น้ าหนัก

ร้อยละ 20 
 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR024) น้ าหนักร้อยละ 15 

2.3) ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบรหิารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา  
       อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) มีความสัมพันธ์กับ 

 ขาดข้อมูลเชิงลึกในการน ามาวิเคราะห์  (OR031) น้ าหนักร้อยละ 20 
 ความแตกต่างของรูปแบบองค์กรท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (OR032)  

น้ าหนักร้อยละ 20 
 ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  (OR033)   
   น้ าหนักร้อยละ 15 

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

 การบริหารการขายและการตลาดไม่จูงใจให้เกิดการซื้อบริการเข้าชมสวน (FR011)          
    น้ าหนักร้อยละ 20 
 พ้ืนที่เยี่ยมชมภายในสวนยังขาดความโดดเด่น ไม่ดึงดูด (FR012) น้ าหนักร้อยละ 20 
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 สินค้าและบริการไม่เป็นที่สนใจของลูกค้าและขาดการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(FR013) น้ าหนักร้อยละ 20 

 รายไดก้ารจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น (FR014)  
น้ าหนักร้อยละ 15 

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

 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับไม่ตรงตามเจตนารมณ์ (CR011) น้ าหนัก
ร้อยละ 35 

 ขาดการก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  น้ าหนักร้อยละ 30 
 ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานยังขาดความชัดเจน(CR013) น้ าหนักร้อยละ 25 

 
6.3 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม) 

 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
1.1) ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)  

มีความสัมพันธ์กับ 
 ยังขาดการน าสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้กับ

กลุ่มเปูาหมาย (SR021) น้ าหนักร้อยละ 10 
 การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์) (OR012)  น้ าหนักร้อยละ 5 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ (OR013)   
    น้ าหนักร้อยละ 5 

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) มีความสัมพันธ์กับ 
 การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  
    (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) (OR012) น้ าหนักร้อยละ 7 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ (OR013)  
    น้ าหนักร้อยละ 6 
 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึง

กลุ่มเปูาหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (OR021) น้ าหนักร้อยละ 10 
 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR021) น้ าหนักร้อยละ 5 
 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR022) น้ าหนักร้อยละ 7 

 
 

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

 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR21) น้ าหนักร้อยละ 5 
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 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR022) น้ าหนักร้อยละ 7 
 ขาดการก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  น้ าหนักร้อยละ 8 

2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้   
       (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ขาดการก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  น้ าหนักร้อยละ 5 
2.3) ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบรหิารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา  

   อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) มีความสัมพันธ์กับ 
 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีครอบคลุมกับกลุ่มเปูาหมายน้อย (SR011)  
    น้ าหนักร้อยละ 10 
 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึง

กลุ่มเปูาหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ  (SR012) น้ าหนักร้อยละ 5 
 กลุ่มเปูาหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) 

กับแหล่งเรียนรู้อ่ืน (SR013) น้ าหนักร้อยละ 5 
 ยังขาดการน าสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้กับ

กลุ่มเปูาหมาย  (SR021) น้ าหนักร้อยละ 10 
 การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR012)  

น้ าหนักร้อยละ 10 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ท่ีไม่เพียงพอ (OR013)  
    น้ าหนักร้อยละ 5 
 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR022) น้ าหนักร้อยละ 5 

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

 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีครอบคลุมกับกลุ่มเปูาหมายน้อย (SR011) 
น้ าหนักร้อยละ 8 

 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ(SR012) น้ าหนักร้อยละ 7 

 กลุ่มเปูาหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. กับแหล่งเรียนรู้อ่ืน(SR013) น้ าหนักร้อยละ 5 
 คู่แข่งขันเพ่ิมมากข้ึน (SR014) น้ าหนักร้อยละ 5 

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

 บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR023) น้ าหนัก
ร้อยละ 5 

 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR024) น้ าหนักร้อยละ 5 
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6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. (ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง) และ (ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ  

 
รูปภาพที่ 14 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจ าปีงบประมาณ 2563
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6.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความ
เสี่ยง       อ.ส.พ. 

 ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รองรับระบบ 5 G  เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
- ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 
- ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัล

ได้ (OR02) 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม พาณิชย์ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิจการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยนวัตกรรม  เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมาย (FR01) 
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 
- ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา อ.

ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (OR03) 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง    เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัล
ได้ (OR02) 

- ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง (CR01) 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง 
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รูปภาพที่ 15 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง
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6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 
(Mitigation plans) 

ตารางท่ี 13 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 

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 ต่างๆ ร่วมกัน  (M3.1) 

การ เ พ่ิมประสิทธิ ภ 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

โครงการที่มีความเช่ียวชาญสูง (E2.2.1) 
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ยุทธศาสตร์จัดการ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ รายละเอียด 

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
ตกัเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด (A1.2) 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 (Mitigation plans) 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ้าป  2562 (Mitigation plans)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการความเส่ียงด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
(Marketing & PR : M)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการความเส่ียงด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
(Organization efficiency : E)

ยุทธศาสตร์ที่ 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 การผลิตและเผยแพร่สื่อ (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)

· การศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เก่ียวข้อง (E2.3)

กลยุทธ์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่าย  (E3)

·  ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสั  าจ้าง (E3.1)

· แสวงหาผู้เชี่ยวชา มาช่วยในการท้าแผนและโครงการที่มีความเช่ียวชา สูง (E2.2.1)

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (E4)

·  ปรับปรุงะเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจนปฏิบัติง่าย  (E4.1)

·  มีนโยบายในการก้ากับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมีการตัดเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบ
การกระท้าผิดที่ชัดเจนพร้อมประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E4.2)

· ก้าหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดท้ารายละเอียดเอกสารการจัดท้าจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการขอ
งบประมาณอย่างครบถ้วน (E4.3)

· มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E4.4)

· การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่้าเสมอ (E2.2.2)

กลยุทธ์ท่ี 1 ความปลอดภัย (A1)

·การจัดการกายภาพความปลอดภัย ประกอบด้วย การส้ารวจ จุดเกิดเหตุ 
สาเหตุ ระบุพ้ืนท่ี และติดตั้งป้ายสั ลักษณ์ รวมถึงการป ดให้บริการบางพ้ืนท่ีท่ี
มีอัตรายสูง (A1.1)

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

· แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน (E1.3.1)

 
รูปภาพที่ 16 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. 

 



 

 

 

6.7 แผนฉุกเฉิน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 
 

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  (SR01) 
1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 มีจ านวนผู้เยี่ยมชม  692,922 – 755,915 คน/ ป ี

Risk Tolerance ระดับ 2  มีจ านวนผู้เยี่ยมชม   692,922 – 755,915 คน / ป ี
ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสมัพันธ์ ร้อยละ 96-100 

Risk Tolerance ระดับ  1 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 96-100 
เปูาหมาย            1. จ านวนผู้เยี่ยมชม 

2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

ตารางที่ 14 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 มีการส่งเสรมิการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลมุกับ
กลุ่มเปูาหมายน้อย  (SR011) 

ปรับเปลีย่นรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มี
ความน่าสนใจตรงกลุ่มเปูาหมาย            
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์   
- แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด 
- Road Show โรงเรียน 

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผอ.
สนส. 

2 การบูรณาการด้านการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ไมส่ามารถสื่อสาร
การตลาดให้เข้าถึงกลุม่เปูาหมายใน
ระยะเวลาที่เพยีงพอ (SR012) 

     

3 กลุ่มเปูาหมายมีความสับสนระหวา่งช่ือ 
อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์แมร่ิม) กับ
แหล่งเรียนรู้อื่น(อุทยานหลวงราชพฤกษ์) 
(SR013) 

มีการสมัมนาในการก าหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. 
เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน 

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 
3.หน.ส่วนเผยแพร่ความรู ้

ปีงบประมาณ 
2563 

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

(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

4 คู่แข่งขันเพิ่มมากข้ึน (SR014) ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้โดดเด่นและ
น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม  

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผอ.
สนส. 
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ปัจจัยเสี่ยง 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
1. Impact      Risk Appetite ระดบั 2 3.50 – 4.49 คะแนน ความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 86-90 

Risk Tolerance ระดับ 2  3.50 – 4.49 คะแนน ความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 86-90 
ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทีเ่กี่ยวข้องกับการเรยีนรู้ รอ้ยละ 96-100 

Risk Tolerance ระดับ  2 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเรียนรู้ ร้อยละ 91-95 
เปูาหมาย          1. ระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม 

2.  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ 15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 ยังขาดการน าสาระความรูม้าสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมาย  (SR021) 

1. จัดสัมมนา/ทบทวนแผนส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย    

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2.หน.ส่วนเผยแพร่ความรู ้

ปีงบประมาณ 
2563 

ผอ.สนส. 

2 กลุ่มเปูาหมายไมไ่ด้รบัความรูต้าม
หลักสตูร/แผนกิจกรรม (SR022) 

1.สร้างสื่อการเรยีนรู้แบบใหผู้้มาเรียนรู้มสี่วนร่วม
(Interctive)           
2.จัดอบรมทบทวนความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู ้

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2.หน.ส่วนเผยแพร่ความรู ้

ปีงบประมาณ 
2563 

ผอ.สนส. 
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ปัจจัยเสี่ยง 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
1.  Impact      Risk Appetite ระดบั 1 ปฐมพยาบาล 

Risk Tolerance ระดับ 1  ปฐมพยาบาล 
ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 เกิดความเสียหาย 0-8  ครั้ง/ป ี

Risk Tolerance ระดับ  2 เกิดความเสียหาย 9-16  ครั้ง/ปี 
เปูาหมาย          1. ระดับความปลอดภัยผูเ้ยี่ยมชม 

2.  ความถี่ในการเกิดความปลอดภัย 
 
ตารางที่ 16 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 

ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง
(Impact)/ลดโอกาสที่

เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1 การขับขี่ยานพาหนะของผูเ้ยี่ยมชมไม่
ช านาญเส้นทาง (OR011) 

แผนปิดพื้นที่ตามความเหมาสมในแต่ละช่วงเวลา 
 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนบริหารจัดการพื้นท่ี/ส่วน
วิศวะกรรมและซ่อมบ ารุง/งาน
ความปลอดภัย 

ปีงบประมาณ 2563 ผอ.สนพ./ 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(วิชาการ) 
2 การออกแบบพื้นที่หลายจดุยังไมเ่ป็นไป

ตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR012) 

3 ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่เพียงพอ 
(OR013) 

4 สภาพภมูิประเทศกับภมูิอากาศในบาง
ฤดูมีผลต่อการเกิดอุบัตเิหตุในการเยี่ยม
ชม (OR014) 
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ปัจจัยเสี่ยง 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้  (OR02) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน  4 ชม. 
Risk Tolerance ระดับ 2 การหยดุชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไมเ่กิน  8 ชม. 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ความส าเร็จของการด าเนนิงานโครงการบรหิารจดัการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance ระดับ 1 ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบริหารจดัการและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 91-95 

เปูาหมาย          1. การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร 
2. ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ตารางที่ 17  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลีย่นและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้  (OR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ (OR021) 

จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
ส ารองต่อการใช้งาน 

ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2563 ผอ.สนบ. 

2 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน (OR022) 

ดึงข้อมูลจากระบบส ารองข้อมูลมาใช้งาน ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2563 ผอ.สนบ. 

3 บุคคลากรไมส่ามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เตม็
ประสิทธิภาพ (OR023) 

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าให้การช่วยเหลือกรณเีกิด
ปัญหาฉุกเฉิน 

ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2563 ผอ.สนบ. 

4 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมี
ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอ (OR024) 

จ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2563 ผอ.สนบ. 
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ปัจจัยเสี่ยง 5. ความเสี่ยงจากการจัดท า Benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(OR03) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 2 ด าเนินการได้ “ดีกว่า” เปูาหมายของแผนฯ ปี 2562 ร้อยละ 50 
Risk Tolerance ระดับ 3 ด าเนินการบรรลุเปาูหมายตามแผนฯ ในกิจกรรมการยกระดับท่ีจะท าในปี 2562   
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ความส าเร็จของกิจกรรมร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance ระดับ 1 ความส าเร็จของกิจกรรมร้อยละ 96-100 

เปูาหมาย          1. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผน 
2. ความส าเร็จของกิจกรรมด้านวิชาการ บริหารและประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน 

 
ตารางที่ 18 ความเสี่ยงจากการจดัท า Benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธเ์พื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 

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

(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 ขาดข้อมูลเชิงลึกในการน ามา
วิเคราะห ์(OR031) 
 

เพิ่มศักยภาพการท างานพนักงานท่ีจ าเป็นต่อการ
ท างาน (แผนพัฒนาบุคลากรที่เกีย่วข้อง) 

ลดโอกาสที่เกิด 1. ผอ.สนส. 
2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

ปีงบประมาณ 2563 รอง ผอ.อ.ส.พ. 
(บริหาร) 
 

2 ความแตกต่างของรูปแบบ
องค์กรท าให้ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ (OR032) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อ.ส.พ. 
 

ลดโอกาสที่เกิด 1. ผอ.สนส. 
2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

ปีงบประมาณ 2563 รอง ผอ.อ.ส.พ. 
(บริหาร) 
 

3 ขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ (OR033) 

- - - - - 
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ปัจจัยเสี่ยง 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

1.  Impact       Risk Appetite ระดับ 1 รายได้จากการด าเนินงาน 50 ล.บาท 
Risk Tolerance ระดับ 2  รายไดจ้ากการด าเนินงาน 47.50 ล.บาท 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 ร้อยละ 91-95 
Risk Tolerance ระดับ  1 ร้อยละการเบิกจา่ยเงินธุรกิจจดัหารายได้ ปี 2563 ร้อยละ 91-95 

เปูาหมาย          1. รายไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มขึน้  
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจดัหารายได้ 

 
ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 การบริหารการขายและการตลาดไม่จูง
ใจให้เกิดการซื้อบริการเข้าชมสวน 
(FR011) 

การทบทวนแผนธุรกิจจดัหารายได้ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ลดระดับความรุนแรง ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิ
ความรู้และกิจการ
พฤกษศาสตร ์

ปีงบประมาณ 
2563 

รอง ผอ.อ.ส.พ. 
(บริหาร) 

2 พื้นที่เยี่ยมชมภายในสวนยังขาดความ
โดดเด่น ไมด่ึงดูด(FR012) 

3 สินค้าและบริการไม่เป็นที่สนใจของ
ลูกค้าและขาดการศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ (FR013) 

4 การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาด
เอกลักษณ์และความโดดเด่น (FR014) 
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ปัจจัยเสี่ยง 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง (CR01) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 มีข้อร้องเรียนการท างานของพนักงาน 
Risk Tolerance ระดับ 2 มีการตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 จ านวนครั้งท่ีเกดิเหตุการณ์ 0-4  ครั้ง/ปี 
Risk Tolerance ระดับ 1 จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ 0-4  ครั้ง/ปี 

เปูาหมาย         1. ระดับความรุนแรงของการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ีลดลง 
2.  จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ลดลง 

 
ตารางที่ 20  แผนฉุกเฉินความเสีย่งจากบุคลากรไม่ปฏิบัตติามข้อบงัคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR01) 

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

(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีเกีย่วกับ
กฎระเบียบข้อบังคับไมต่รงตาม
เจตนารมณ์ (CR011) 

จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 
งานกฎหมาย 
 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผอ.สนบ. / 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(บริหาร) 
2 ขาดการก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา

อย่างจริงจัง (CR012) 
จัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 

งานนิติกร 
ปีงบประมาณ 

2563 
ผอ.สนบ. / 

รอง ผอ.อ.ส.พ. 
(บริหาร) 

3 ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
พนักงานยังขาดความชัดเจน(CR013) 

หาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย 
 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 
งานนิติกร 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผอ.สนบ. / 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(บริหาร) 
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6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 
ตารางท่ี 21 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2563 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01) 

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

1.1 มีการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกที่
ครอบคลมุกับ
กลุ่มเปูาหมายน้อย
(SR011) 

ยังขาดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกกบั
กลุ่มเปูาหมายโดยตรง 

กลุ่มผูเ้ข้าเยีย่มชมที่เป็น
นักท่องเที่ยวมีจ านวนไม่ถึง
ตามเปูาหมาย 

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 งานกิจกรรมพิเศษ งานจัดนิทรรศการ
และศลิปกรรม  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

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

   - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการสร้างการรับรูด้้วยสื่อการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
   3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
   3.3 โครงการประชาสัมพันธส์วนพฤกษศาสตรส์าขาภมูิภาค 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. 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/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    1. ติดตามเร่งรดัการท ากิจกรรมส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส  
    2. ปรับปรุงแผนการตลาดเชิงรกุส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม   
 4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความนา่สนใจ
ตรงกลุ่มเปูาหมาย   
     - ลงโฆษณาในเว็บไซต ์
     - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด 
     - Road Show โรงเรียน 

1.2 การบูรณาการด้าน
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ไม่
สามารถสื่อสาร
การตลาดให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายใน

เนื่องจากส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องมี
หลายหน่วยงาน และในแตล่ะ
หน่วยงานมีแผนงานท่ีจะต้อง
ด าเนินการไมส่อดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน 

จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู้ 

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

  การยอมรับความเสีย่ง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01) 

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

ระยะเวลาที่เพยีงพอ 
(SR012) 

  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
ประชาสมัพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกล
การเกษตร, งานจัดท าหลักสูตรและจัดอบรม, งานจัดนิทรรศการและ
ศิลปกรรม 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
  - พัฒนารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
  - พัฒนาจุดดึงดดูใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยีย่มและใช้บริการ 
  - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
  - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพดา้นการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ      
    ให้แก่นักท่องเที่ยว 
  - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการสร้างการรับรูด้้วยสื่อการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
   3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
   3.3 โครงการประชาสัมพันธส์วนพฤกษศาสตรส์าขาภมูิภาค 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01) 

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

  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1 มีการประชุมบคุลากรที่เกีย่วข้องเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อตดิตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 

- 
1.3 กลุ่มเปูาหมายมี
ความสับสนระหว่างช่ือ 
อ.ส.พ. กับแหล่งเรียนรู้
อื่น (SR013) 

อ.ส.พ. ยังไม่มีการก าหนด 
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน 

กลุ่มเปูาหมายเกิดความ
สับสนและไปเยี่ยมชม
สถานท่ีอื่นแทน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู้ 

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

การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  -ไมม่-ี 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการสร้างการรับรูด้้วยสือ่การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01) 

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

   3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
   3.3 โครงการประชาสัมพันธส์วนพฤกษศาสตรส์าขาภมูิภาค 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ประสานงานเร่งรัดคณะท างานก าหนดอัตลักษณ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อ
น าอัตลักษณ์ที่ก าหนดได้มาด าเนินการ 
    4.1.2 ประสานงานกับผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนช่ือเรยีก เช่น สวน
พฤกษศาสตร์แม่ริม สวนพฤกษศาสตรเ์ชียงใหม่ หรืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  
    4.1.3 สร้างภาพลักษณ์ใหมไ่ปยังทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องและกระจายไป
ยังกลุ่มลูกคา้เปูาหมายต่าง ๆ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 มีการสัมมนาในการก าหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้
และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน 

1.4 คู่แข่งขันเพิ่มมากข้ึน 
(SR014) 

1. รูปแบบของกจิกรรมไม ่
โดดเด่นและน่าสนใจ  
ต่อกลุ่มเปาูหมาย         
2. เกิดสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมี

จ านวนกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย 
ถูกแบ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยว
อื่น 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู้ 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก  
(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01) 

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

ลักษณะการประกอบกิจการ
คล้ายคลึงกัน เพิ่มมากข้ึน 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณ
ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น และมีความดึงดูด
ใจมากกว่า 

การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5) -ไม่ม-ี 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการสร้างการรับรูด้้วยสื่อการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
   3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
   3.3 โครงการประชาสัมพันธส์วนพฤกษศาสตรส์าขาภมูิภาค 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจ านวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01) 

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

    4.1.1 จัดท า contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพือ่ร่วมมือ
กันจัดท า Package ต่างๆ ร่วมกัน   
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้โดดเด่นและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูเ้ข้า
ชม  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ.   (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
2.1 ยังขาดการน าสาระ
ความรู้มาสรา้งกิจกรรม
การเรยีนรู้และพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย  (SR021) 

1. รูปแบบของกิจกรรมไม่โดดเด่น
และน่าสนใจ          
2. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ในการ
น าชมสวน 
3. รูปแบบสื่อไม่น่าสนใจส าหรบั
กลุ่มเปูาหมาย 

ประสิทธิผลในการให้บริการ
ด้านการให้ความรู้/การ
เรียนรู้ ต่อกลุ่มเปูาหมาย 

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

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
       - คู่มือชมธรรมชาต ิ
  1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัด
นิทรรศการและศลิปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว           
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 
   3.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้และการแสดงความรับผดิชอบต่อ 
        สังคม   
   3.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่ออนุรักษ์                  

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ.   (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 จัดท าแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ขององค์การสวนพฤกษศาสตรม์ากข้ึน 
     4.1.2 จัดหลักสูตร/กจิกรรมให้เหมาะสมกับทุกช่วงช้ัน      
     4.1.3 จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และจดัอบรม
เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้            
     4.1.4 ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
     4.1.5 เพิ่มสื่อการเรยีนรู้ AR , สื่อ QR Code, คลิปวีดโีอในทุกพื้นที่
แหล่งเรียนรู ้
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
     4.2.1 จัดสมัมนา/ทบทวนแผนส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักสตูร
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย    

2.2 กลุ่มเปูาหมายไม่ได้
รับความรูต้ามหลักสูตร/
แผนกิจกรรม (SR022) 

1. มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้า
มาใช้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการ
ให้บริการ 

มีประสิทธิผลในการเรียนรู้
ในหลักสูตร/กิจกรรม 

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

(อ.ส.พ. ต้องด าเนินการเอง) 
การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ.   (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3. ขาดกระบวนการให้ข้อมลู
เบื้องต้นก่อนการเรยีนรู ้
4. ข้อมูลในช่องทางการสื่อสารยัง
มีน้อยและเข้าถึงยาก 

1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    - คู่มือชมธรรมชาต ิ
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัด
นิทรรศการและศลิปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 
   3.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้และการแสดงความรับผดิชอบต่อ 
        สังคม   
   3.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่ออนุรักษ์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ.   (SR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เขา้มาใช้บริการทุกป ี
    4.1.2 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการจูงใจผู้เข้า
เยี่ยมชม 
    4.1.3 จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนการ
เรียนรู ้
    4.1.4 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง
เพิ่มเตมิข้อมูลส าหรับใหบ้ริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลมุมากข้ึน 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 สรา้งสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้มาเรียนรู้มีส่วนร่วม (Interctive)           
    4.2.2 จัดอบรมทบทวนความรูส้ าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3.1 การขับขี่
ยานพาหนะของผู้เยีย่ม
ชมไม่ช านาญเส้นทาง 
(OR011) 

1 ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สภาพเส้นทาง 
2.สภาพยานพาหนะไม่เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี      

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 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดการระบบเตือนภยัโดยเจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรและเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะน าตักเตือนและ
ตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดใหป้ฏิบัติตามข้อก าหนด  
  4.2 แผนฉุกเฉิน ( ไม่มี ) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3.2 การออกแบบพื้นที่
หลายจดุยังไมเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย (OR012) 

1.ก่อสร้างมานานและมีการขยาย
พื้นที่ตลอดเวลาท าให้การพัฒนา
พื้นที่ไม่ทันต่อการขยายตัว 

อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น 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. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 การจดัการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการส ารวจ จุดเกิดเหตุ 
สาเหตุ ระบุพ้ืนท่ี และติดตั้งปูายสญัลักษณ์ รวมถึงการปดิให้บริการบางพื้นที่ ที่มี
อันตรายสูง   
    4.1.2 จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉนิในพ้ืนท่ี   
  4.2 แผนฉุกเฉิน   (ไม่มี ) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3.3 ขาดการ
ประชาสมัพันธ์เรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้
พื้นที่ท่ีไม่เพียงพอ 
(OR013) 

1.ความไมเ่พียงพอของปูาย
สัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ 
2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าท่ีที่
น าชมแต่ยังไมเ่พียงพอ 

ผู้ขับข่ีฝุาฝืนกฎจราจรท าให้
เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

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. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 1 โครงการพัฒนาการให้บรกิาร 
  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 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 เพิ่มปูายประชาสัมพันธ์และจุดเสีย่งเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือน
นักท่องเที่ยว  
    4.1.2 ให้เจ้าหน้าท่ีบริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าเยี่ยมชม  
  4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี ) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3.4 สภาพภูมิประเทศ
กับภูมิอากาศในบางฤด ู
มีผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ
ในการเยี่ยมชม (OR014) 

1.เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ (ถนน คานูปี้ ทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ สัตว/์แมลง
อันตราย) 

ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 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. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ให้มีการดูแลสภาพพื้นทีเ่สี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นกัท่องเที่ยว
เป็นประจ า  
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ปิดบริการจดุที่ไม่ปลอดภัยตามฤดูกาล เช่นหน้าฝน เป็นตน้ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4.1 อุปกรณ์และระบบ
เครือข่ายเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้  
(OR021) 

1. อุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ช ารุดเสยีหาย 
2. ไฟฟูาดับในวงกว้าง 
3. ขาดการบ ารุงดูแลรักษา 

การปฏิบัติงานหยุดชะงัก การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี 
    4.1.2 จัดท ามาตราการดูแลรักษา 
    4.1.3 จัดหาอุปกรณส์ ารองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.2.1 จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อส ารองต่อการใช้งาน 

4.2  ระบบสารสนเทศ
ไม่มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน (OR022) 

1. การละเมิดลิขิสิทธิ ์
2. การถูกโจมตี Cyber Attack 
3. ชาดการบ ารุงดูแลรักษา 

1. ข้อมูลสูญหาย   
2. ฐานข้อมูลเสยีหาย  
3. การปฏิบัติงานหยดุชะงัก 
4. ภาพลักษณ์องค์กร
เสียหาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ท าจัดหาระบบส ารองข้อมูลปรับปรุงระบบปูองกันเครือข่ายให้มีความ
ทันสมัย 
    4.1.2 จัดหาโปรแกรมลิขสิิทธ์ิที่ถูกต้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.3 จัดท าแผนและซ้อมแผนในสภาวะฉุกเฉิน (BCM)   
    4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ดึงข้อมูลจากระบบส ารองข้อมูลมาใช้งาน 

4.3 บุคคลากรไม่
สามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เต็มประสิทธิภาพ
(OR023) 

1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ไดร้บั
การอบรม 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะ
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สูญเสียงบประมาณโดยไม่
เกิดประโยชน์ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดอบรมสมันาให้ความรูค้วามเข้าใจแก่บุคลากร 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
 4.1.2  จัดท าคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือกรณเีกิดปัญหาฉุกเฉนิ 

4.4 การบริหารจดัการ
สารสนเทศยังมี
ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอ
(OR024) 

1. บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ ากัด 
2. การพัฒนาระบบไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้บรหิาร 
3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
4. ค่าตอบแทนของบุคลากรด้าน 
IT ไมส่ามารถดึงดดูผู้เชี่ยวชาญให้
มาปฏิบัติงานในองค์การได ้

1. ท าให้ระบบสารสนเทศ
ภายในหยุดชะงัก 
2. ท าให้ระบบไมไ่ด้ใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพ 
 3. การท างานด้าน IT ไม่
สามารถด าเนินการได้เตม็
ประสิทธิภาพ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้ารับการอบรมจากภายนอก 
จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมนา อบรม ดูงานดา้นเทคโนโลยี
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
สารสนเทศ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพนัธ์ เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
5.1 ขาดข้อมูลเชิงลึกใน
การน ามาวิเคราะห์ 
(OR031) 

ความไมเ่ชี่ยวชาญของเจ้าหน้าท่ี ท าให้แผนไมผ่่านการอนุมัต ิ การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี - 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 แสวงหาผู้เช่ียวชาญมาช่วยในการท าแผนและโครงการที่มคีวาม
เชี่ยวชาญสูง 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 เพิ่มศักยภาพการท างานพนักงานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน 

5.2 ความแตกต่างของ
รูปแบบองค์กรท าให้ไม่
สามารถน าไปใช้

1. ข้อมูลเปรียบเทียบจากสิงคโปร์
หาได้ยาก(เข้าถึงข้อมูลได้ยาก) 
2. ข้อมูลของอ.ส.พ. บางข้อมูล

ท าให้แผนมีความซับซ้อนใน
การเปรยีบเทียบ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใหบุ้คคลภายนอกมาด าเนินการ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพนัธ์ เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ประโยชนไ์ด้ (OR032) ขาดการสร้างระบบฐานข้อมูลที่

จ าเป็นในการเปรียบเทียบ              
3. รูปแบบการด าเนินการของ
องค์กรที่น ามาเปรยีบเทียบ 

การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี - 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 การศึกษาเรียนรู้และการเปรียบเทียบข้อมลูที่เกี่ยวข้อง   
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1  การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลของ อ.ส.พ. 

5.3 ขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานภายใน
อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ (OR033) 

เป็นรูปแบบของคณะท างานซึ่งมา
จากหลายหน่วยงาน 

มีความลา่ช้าในการ
ด าเนินงาน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี - 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการจัดท า benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพนัธ์ เพ่ือพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจ าทุกเดือน เพือ่
ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพยีงพอ   
    4.1.2 ประชุมผู้บรหิารระดับสูงโดยตดิตามเร่งรดัจาก CEO อย่าง
สม่ าเสมอ   
  4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
6.1 การบริหารการขาย
และการตลาดไม่จูงใจให้
เกิดการซื้อบริการเข้าชม
สวน (FR011) 

ไม่มีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่
ชัดเจนเพื่อใช้ในการท าการตลาด
และประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 
 

รายได้และจ านวนผูเ้ข้าเยีย่ม
ชมจากการให้บริการเข้าชม
สวนไมเ่ป็นไปตามเปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

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

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเที่ยว 
- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 
- โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาการให้บริการ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสริมความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร์ 



 

 

                                                                                                                                                                                     แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2563
   84 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

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

ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  ด าเนินการเช่นเดยีวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    4.1.2 จัดท าสื่อออนไลน์ในการน าเสนอเพื่อกระจายข้อมลูให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
    4.1.3 ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ
ให้แก่ผู้เยี่ยมชม 
    4.1.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดท าโปรโมช่ันสินค้า 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  

6.2 พื้นที่เยี่ยมชม
ภายในสวนยังขาดความ
โดดเด่น ไมด่ึงดูด
(FR012) 

1. การจัดพื้นท่ีภายในสวน ยังขาด
ความโดเด่มไมด่ึงดูดผู้เข้าเยีย่มชม 
2. กิจกรรม/Event ไม่ดึงดูด 

รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด,  งานบริหารสินทรัพย,์ งานภูมิทัศน์, งาน
พัฒนาพ้ืนท่ีและจักรกลการเกษตร            
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเที่ยว 
- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 
- โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาการให้บริการ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสริมความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
     4.1.1 พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
     4.1.2 ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเดน่ มีปูายสื่อ
ความหมายเพิ่มความนา่สนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกได้
มาตรฐาน 
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

6.3 สินค้าและบริการไม่
เป็นที่สนใจของลูกค้า
และขาดการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
(FR013) 

1. ไม่มีการศึกษาความต้องการ
ของตลาดกลุม่เปูาหมาย 
2. สินค้า/บริการ ไม่เป็นท่ีสนใจ
ของลูกค้า 
3. สภาพแวดล้อมร้านค้าไมด่ึงดูด 

ลูกค้าไม่ซื้อสินคา้/บริการ การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม,  งาน
บริหารสินทรัพย,์ งานบริหารกิจการร้านค้า 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    - พัฒนาร้านอาหารให้มมีาตรฐานและคณุภาพในการให้บริการเพิม่สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 
    - รักษาคุณภาพและรสชาต/ิความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 
    - เพิ่มจุดบริการให้  มากขึ้น 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
    - โครงการสร้างการรับรูด้้วยสือ่การตลาด 
    - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
    - โครงการพัฒนาการให้บริการ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสรมิความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร ์

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเปูาหมาย 
     4.1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริกาให้ทันสมยัมีเอกลักษณ์
และความโดดเด่น 
     4.1.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ   
4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

6.4 การจัดกิจกรรม 
Event ต่างๆ ขาด
เอกลักษณ์และความ
โดดเด่น(FR014) 

1. ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 
(เรื่องการใช้ประโยชน์/บริหาร
สินทรัพย์) 
2. การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ 
ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น 
3. การประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการจัดงาน Event 
ภายในสวนพฤกษศาสตรไ์ม่มาก

รายได้จากสิทธิประโยชน์ 
การบริหารพื้นท่ีและ
ทรัพย์สินไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานการตลาด, งานประชาสัมพันธ์,  งานบริหารสินทรัพย,์ งานบริหารกิจการ
ร้านค้า 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
พอ 2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

- เพิ่มร้านค้าท่ีได้มาตรฐาน 
- ก าหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้มาใช้บริการ 
- จัดระบบขนส่งภายใน 
- ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุม่ที่มีศักยภาพ เช่น กลุม่จัดกิจกรรม Wedding          
ถ่ายโฆษณา ถ่ายภาพยนตร ์
- วางแผนการใช้ประโยชน์และจัดหาเครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรพัย์ 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
-  โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 จัดกจิกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธรุกิจท่องเที่ยว               
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
7.1 ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับไม่
ตรงตามเจตนารมณ์ 
(CR011) 

1. กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติไม่
ชัดเจน/ไม่ได้รับการทบทวนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
2. มีการสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ
ข้อกฎหมายที่ส าคัญน้อย 

เกิดการกระท าผดิแบบไม่
เจตนา 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง   
     1.1.1 คู่มือพนักงาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ งานบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
    - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน 
ปฏิบัติง่าย   
    4.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และ
คุณธรรมจริยธรรม 
    4.1.3  จัดท าข้อมูลองค์ความรูก้ารปฏิบัตติามระเบยีบข้อบังคับ      
    4.1.4 การท ามาตรการเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบ
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ข้อบังคับ และสาเหตุถึงการไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงาน
นั้นๆ โดยงานกฎหมายไดม้ีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปญัหาที่
เกิดขึ้นพร้อมท้ังร่วมกันรับฟังถึงเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อท่ีจะน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป  
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 

7.2 ขาดการก ากับดูแล
ของผู้บังคับบัญชาอย่าง
จริงจัง (CR012) 

1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน 

พบการกระท าผิดมากข้ึน 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. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 
    4.1.2 ผู้อ านวยการองค์การฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บรหิาร 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 
    4.2.2 จัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

7.3 ระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
พนักงานยังขาดความ
ชัดเจน (CR013) 

1. ไม่มีข้อบังคับและคู่มือการ
ด าเนินการทางวินัย 
2. บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการ
ด าเนินการมีจ ากัด 
3. ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ลงโทษ 

ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวต่อ
การกระท าผิด 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง   
     1.1.1 คู่มือพนักงาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์งานบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
    - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.1 จัดท าข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาการลงโทษทาง
วินัยฯ 
    4.1.2 จัดท าคู่มือการด าเนินการทางวินัย 
    4.1.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการด าเนินการ
ทางวินัย 
    4.1.4 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 หาผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนนิการ
ทางวินัย 
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