
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ประจําปี 2564 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2563) 

 



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : SR) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : FR) 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน 
(Operational Risk : OR) 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
และข้อกําหนดผูกพันธ์องค์กร
(Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนผู้เข้าชม
ไม่เป็นไปตามเปาูหมาย (SR01) 

1. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัย
ของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 

 
2. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์
ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

 

2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจ
ของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564  

1. ความเสี่ยงจากการหารายได้
นอกงบประมาณไม่ไดต้าม
เปูาหมาย (FR01) 
 2. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษา

ความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02)  

4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาํ
ระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (OR04) 

1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้อง
คดี (CR01) 

3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายาก
นอกถิ่นกําเนิดได้ตามเปูาหมายกล
ยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์
พืช  (SR03) 

3. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีไม่เข้าใจ
บทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03)  



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
(SR01) 
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1. ความเสี่ยงจากจํานวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 

จํานวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
≤ 186,698 

 186,699 – 210,036 
 

210,037 – 233,373 

233,374 – 256,710 

256,711 – 280,048 
 

รายปี 2564 
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A       

จํานวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
 ≤ 366,075 

 366,076 – 411,835 
 

411,836 – 457,594 

457,595 – 503,353 

503,354 – 549,113  

(Likelihood) (Likelihood) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 

SR01  
I =  164,618   คน 
L = 18.71 %  

  25-21      20-16     15-11      10-6       ≤ 5 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้อง  

 

   100-96    95-91      90-86     85-81       ≤ 80 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้อง  

  
 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1.ติดตามเร่งรัดการทํากิจกรรมส่งเสริมการเข้าเยี่ยม
ชมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส  
 
 
 

 - ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้ดาํเนินการเร่งรัดการดาํเนินกิจกรรมและการกาํหนดกจิกรรม
ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือ
เพ่ิมจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวน ดังนี้ 
1. งาน We Love Chiang Mai Super privilege on Tour เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย ระหว่าง
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งาน Chiang Mai Botanic Garden 2020 “Green life living” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 
พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 
3. งาน “ไทย เที่ยว ไทย”ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน  2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี  
กรุงเทพฯ 
4. งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยวร่วมกับชุมชน “วันเกษตรและของดีโปุงแยง” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 
24 –25 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโปุงแยง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. งาน We love Chiang Mai “เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย” ระหว่างวันที่ 18-20  ธันวาคม 2563    
ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
6. งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยวร่วมกับชุมชน “แอ่วแม่แรมม่วนใจ”ครั้งที่ 7 วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ณ เทศบาลตําบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่  

ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่าน ทําให้
กลุ่ ม เ ปู าหม าย ไม่ นิ ย ม เ ดิ นท า ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ส ถ า น ที่ ที่ มี ผู้ ค น
พลุกพล่ าน จึงทํ าให้ การดํ า เนิน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
ท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนด 

2.ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
 

 - ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้กาํหนดให้มกีารประชุมส่วนงานเป็นประจําทุกเดอืน  
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่กาํหนดและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้งานสําเร็จตามที่
ตั้งเปูาหมายไว้ 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

3. จัดทํา contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ 
เพื่อร่วมมือกันจัดทํา Package ต่างๆ ร่วมกัน  
 

 - มีการจัดทําข้อมูล contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือร่วมมือกันจัดทํา 
Package ต่างๆ ร่วมกัน ประกอบด้วย 
1. การจัดทําโปรโมชั่นร่วมกับกองทุน We love Chiang Mai ค่าบัตรเข้าชมสวนฯ ลด 50% ไม่
รวมค่ายานพาหนะ พร้อมรับฟรีโปสการ์ด  
2. การจัดทําแพคเกจบัตรเดียวเที่ยว 4 ที่ ราคา 999 บาทโดยเป็นการร่วมมอืกันกบั 4 พันธมิตร( 
ปางช้างแม่แตง/คุ้มเสือแม่ริม/สวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม/ล่องแพแก่งกึ๊ดริเวอร์ไซด์) ในการทํา
กิจกรรม  

4. มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกเดือน 
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่าง
เพียงพอ  

 - ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้มกีารประชุมบุคลากรประจําส่วนฯ และส่วนงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เป็นประจําทุกเดือน 

5. มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษา
ธรรมชาติให้ตอบสนองตรงกับกลุ่มเปูาหมาย                    
 

 - ดําเนินการวางแผนบูรณาการเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและ
พื้นที่การเรียนรู้ครบวงจรบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสนุพระอินทร-์พระราม และบริเวณ
แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ปาล์ม 

6. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามโดดเด่น  
ดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างสม่ําเสมอ 

 - มีการดําเนินการปรับปรุงภมูิทัศน์ให้มคีวามสวยงามดงันี้ 
1. ดําเนินการเปลี่ยนดอกไมเ้พ่ือความสวยงามและดงึดูดบริเวณหน้าปูายสวนพฤกษศาสตร์ฯ/หน้า
อาคารบลูแวนด้า/หน้าอาคารพิพิธภัณฑ/์ทําซุ้มไม้เลื้อยบริเวณทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ 
2. บริเวณเรือนกระจกดําเนินการจัดแต่งและปรบัปรุงในสว่นของโรงเรือนชนเผ่า โรงเรือนสัปปะรด
สี 
 



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.(SR02)  
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รายปี 2564 

(Likelihood) 

          100-96    95-91  90-86    85-81    ≤ 80 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง  

(Likelihood) 

ร้อยละของความพึงพอใจ  
(Impact)  

ร้อยละของความพึงพอใจ  
(Impact)  

 
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง  

≥ 80  

75 - 79 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 

≥ 80  

75 - 79 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 

SR02  

                20-16     15-11    10-6      5-1     ≤ 1 

I = อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการออกแบบและ
สํารวจแบบสอบถาม 
L = ร้อยละ 4.17 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. จัดทําแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มากข้ึน 
 

 - ดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา Interractive 
Content ในบริเวณพ้ืนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-
พระราม 

2. จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับทุกช่วงชั้น      
 

1. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ ให้แก่ นักเรียนช้ัน ม.4 
ร.ร.ปรินซ์รอแยล ในวันที่ 9 ต.ค.2563 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาณาจักรพืชและความหลากหลายของ
ระบบนิเวศให้แก่นักเรียนช้ันม.ปลายจาก Cerebro -Science Camp 
ในวันที่ 22 ต.ต.2563 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดีและรัฐวิสาหกิจช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาแห่งประเทศไทยโดยจังหวัด
เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยให้แก่ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และ
เขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันท่ี 7 ธ.ค.2563  

3.จัดทําคู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้            
 

 - ดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในการจัดทําคู่มือเส้นทาง
การศึกษาธรรมชาติ 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

4.ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

 - มีการประชุมหารือเพ่ือการวางแผนเพี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่ง
เรียนรู้เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม ร่วมกับส่วนจัดแสดง ส่วน
บริหารจัดการพ้ืนที่ ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบํารุง ในเดือน ต.ค.2563 

5. เพิ่มสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code,  
คลิปวีดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู้ 
 

 - ดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในการจัดทําสื่อการเรียนรู้ AR
เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ 

6. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกป ี
 

 - ได้มีการดําเนินการสาํรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม
สวนพฤกศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิดิิ์ โดยทําการสํารวจแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผ่านระบบ Google From และเอกสารแบบสอบถามความพึง
พอใจนักท่องเที่ยวไป รวมทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง โดยได้ทําการสาํรวจ 5 ด้าน 
ได้แก่ 
1.ด้านการให้บริการข้อมูลความรู้ดา้นพืช       
2.ด้านการให้บริการของวิทยากรนําชม         
3.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ณ แหล่งเรียนรู้ Canopy Walks                   
4.ด้านการให้บริการของอาคาร/สิ่งอํานวยความสะดวก Canopy Walks                   
5.ด้านการให้บริการดา้นความปลอดภยั ณ Canopy Walks    โดยมีผลการ
สํารวจความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 

7. พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง
เพิ่มเติมข้อมูลสําหรับให้บริการผู้เข้าเย่ียมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 - มีการเตรียมและวางแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลพรรณไม้ใน website 
http://www.qsbg.org และ Application Botany4thai 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

8. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี 
 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทาํแบบสอบถาม 

9. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการจูงใจผู้
เข้าเยี่ยมชม 
        

 - มีการดําเนินการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการให้บริการและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์ในเจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นาํชมพิพิธภัณฑ์ 
 
 

10. จัดทําคู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยว
ก่อนการเรียนรู้ 

 - ดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในการจัดทาํคู่มือเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ 
 

11. พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลสําหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้
ครอบคลุมมากขึ้น      

 - มีการเตรียมและวางแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลพรรณไม้ใน website 
http://www.qsbg.org และ Application Botany4thai 
 



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้
หายากนอกถิ่นกําเนิดได้ตามเปูาหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่า

ด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)  



        

          

    

  T       

 A       

ไตรมาส 1/2564 

        

          

    

  T       

 A       

รายปี 2564 

(Likelihood) (Likelihood) 

จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญ 4 กลุ่ม  
ที่เพิ่มขึ้น 

(Impact)  

จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญ 4 กลุ่ม  
ที่เพิ่มขึ้น  

(Impact)  

 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และ

จัดการตัวอย่างพืชสํารอง  
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 

3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกําเนิดได้ตาม
เปูาหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช   (SR03) 

SR03  
I = เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 236 ชนิด 
L = ร้อยละ 7.93 

       10-9        8-7         6-5        4-3       ≤ 2  
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และ

จัดการตัวอย่างพืชสํารอง  
 

       100-91     90-81     80-71     70-61      ≤60 

150 ชนิด 

120 ชนิด 
 

90 ชนิด 

60 ชนิด 

30 ชนิด 

150 ชนิด 

120 ชนิด 
 

90 ชนิด 

60 ชนิด 

30 ชนิด 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิตให้ครอบคลุมกลยุทธ์
ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืชให้มีการเผยแพร่และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 

-มีการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษากลยุทธ์ นโยบายว่าด้วยการ
อนุรักษ์พืช และทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิตของ อ.ส.พ. 
จํานวน 1 ครั้ง 

2.จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากนักวิชาการ การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

-ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้องของนักวิชาการ 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 
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 A T       

รายปี 2564 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ปฐมพยาบาล 

นําส่งโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล 

สาหัสเข้า ICU 

ถึงแก่ชีวิต 

ปฐมพยาบาล 

นําส่งโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที ่
โรงพยาบาล 

สาหัสเข้า ICU 

ถึงแก่ชีวิต 

OR01  
I = ไม่มี 
L = ไม่มี 

 0-2             3-4           5-6          7-8          9-10  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ป ี
(Likelihood) 

 0-5          6-10        11-15       16-20       21-25  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ปี 
(Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

1. จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จําหน่ายบัตรและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มี
การแนะนําตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด 
 

-  ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย) 
-  ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่าน
เส้นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม้ 

1. ยังมีนักท่องเที่ยวชาว 
ต่ า ง ช า ติ ฝุ า ฝื น ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ลงเส้นทางหอ
พรรณไม้ 
2. ยังมีเจ้าหน้าที่ภายในบางท่าน 
ฝุาฝืนการขับขี่ผ่านปูายแจ้งเตือน 2. ติดตั้งปูายเตือน 

 
3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ 
 
4. จัดรถให้บริการสําหรับผู้เข้าเยี่ยมชมที่ไม่ชํานาญเส้นทาง 

5. การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบดว้ยการสํารวจ 
จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งปูายสัญลักษณ์ รวมถึง
การปิดให้บริการบางพื้นที ่ที่มีอันตรายสูง   
 

- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่าน
เส้นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม้ 

6. จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที ่



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

7. เพ่ิมปูายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือน
นักท่องเที่ยว  

- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่าน
เส้นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม้ 

8. ให้เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม - ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการมีการสั่งการ รปภ. เพื่อแจ้งเตือน
นักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณพ้ืนที่สวน ห้ามไม่ให้ขับขี่ลงเส้นทางหน้า
อาคารหอพรรณไม้ 

9. ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสีย่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
นักท่องเที่ยวเป็นประจํา 
 

 -  ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย) และ
ช่วงฤดูฝนถนนลื่น 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

2.ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซ
เบอร์   (OR02) 



          

          

           

T        

A 
      ระดับ 1 

ระดับ 2 
8 ชม. 

 
4 ชม. 

ระดับ 3 
12 ชม. 

 

ระดับ 4 
18 ชม. 

 

ระดับ 5 
≥ 24 ชม. 

 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ IT 
(Likelihood) 

การหยุดชะงัก 

ของระบบสารสนเทศในองค์กร  

(Impact) 

ไตรมาส 1/2564 

          

          

           

T        

A 
        

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ IT 
(Likelihood) 

การหยุดชะงัก 

ของระบบสารสนเทศในองค์กร  

(Impact) 

รายปี 2564 

2.ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์   (OR02) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

(Operation Risk: OR) 

 100-96     95-91      90-86      85-81     ≤ 80 

OR02  

ระดับ 2 
8 ชม. 

 
 

ระดับ 3 
12 ชม. 

ระดับ 4 
18 ชม. 

 

ระดับ 5 
≥ 24 ชม. 

 

ระดับ 1 
4 ชม. 

 
 

I =  น้อยกว่า 4 ชม.  
L = ร้อยละ 27.5 

       40-36     35-31    30-26    25-21     ≤ 20 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR02) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1.จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่มอีายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี  - ดําเนินการสํารวจและจัดทําคําขอของบประมาณการสนับสนุนแล้วเสร็จ  - งบประมาณจํากัด 

2. จัดทํามาตรการดูแลรักษา  - จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับบํารุงดแูลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. จัดหาอุปกรณ์สํารองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน  - ดําเนินการสํารวจและจัดทําคําขอของบประมาณการสนับสนุนแล้วเสร็จ 

4. จัดทําระบบสํารองข้อมูล ปรับปรุงระบบปูองกันเครือข่ายให้มี
ความทันสมัย 

 - ดําเนินการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นและมีความสาํคัญ และจัดหาระบบสํารอง
ข้อมูล 

5. จัดทําแผนและซ้อมแผนในสภาวะฉุกเฉิน  - อยู่ระหว่างการดําเนินการ  - สถานการณ์โรคระบาด  
Covid -19 

6. จัดทําอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
 

 - ดําเนินการประสานและจัดเตรียมกจิกรรมจัดสมัมนาและฝึกบคุลากรภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ 
 

 - มีการจัดทําคู่มือการใช้งานระบบเพิ่มเติม คือคู่มือการใช้งานระบบประชุม
ทางไกลให้บุคลากรในช่วงโรคระบาด 

8. จัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมจาก
ภายนอก 

 - การฝึกอบรมหลักสตูร EA:ENTERPRISE ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรม
องค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์) 

 - สถานการณ์โรคระบาด  
Covid -19 
 9. จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมมนา อบรม ดูงาน

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - อยู่ระหว่างการจัดหาหลักสูตร 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและ
ภารกิจขององค์การ(OR03) 



          

          

            

T 
        

A 
        

ไตรมาส 1/2564 ผลการสํารวจการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Impact)  
           

          

            

 T        

A 
        

รายปี 2564 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนสร้างความสมัพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 
 (Likelihood) 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนสร้างความสมัพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 
 (Likelihood) 

100-91    90-81    80-71    70-61    ≤ 60 100-91    90-81    80-71    70-61    ≤ 60 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ(OR03) 

OR03  
I = ร้อยละ 73.3 
L= ร้อยละ 80 

ผลการสํารวจการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Impact)  
 

≥ 80  

71 - 75 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 

≥ 80  

75 - 79 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

1. แผนงานการสร้างบทบาทด้านการสื่อสารตามประเด็นที่
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - มีการจัดอบรมแนวคิดในการจัดนิทรรศการเสมือนจริงโดยการสื่อความหมายด้วยสื่อผสม 

2. ดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 - มีการจัดทําฐานข้อมูล Excel เป็น Stakeholder Profile 

3. โครงการเสริมสร้าง Team Building ของบุคลากรภายใน เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 - ยังไม่ได้ดําเนินการ  - เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

4. ดําเนินการพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

 - มีการสัมมนาทบทวนกระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. พัฒนาระบบ E-marketing มาใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และการตลาด 

 - พัฒนาสื่อ Social รูปแบบ Facebook ในการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ Online ตามแผนการสร้าง 
Content ส่งผลให้มีผู้รับรู้สื่อเพิ่มมากขึ้น 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านลุกค้าสัมพันธ์ 
 

 - มีการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

7. จัดแสดงผลงาน (Open House) ประจําปี  
 

 - จัดให้มีการ Open House โดยรูปแบบสัมมนาออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง “การ
อนุรักษ์ไม้ยืนต้นที่ถูกคุกคามในประเทศไทย:พืชวงศ์จําป”ี 

8. ดําเนินโครงการสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ สร้างการ
มีส่วนร่วมภายในและภายนอก 
 

 - งานส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับชุมชน “จิบชาเองคํา แอ่วธรรมชาติที่ปงไคร์” ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านปงไคร้ 

9. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
 

 - มีการพัฒนา Website ใหม่ โดยออกแบบและจัดทําเนื้อหา เพื่อพัฒนาระบให้สามารถสื่อสารไปยังผู้ใช้
ภายนอกได้อย่างน่าสนใจ 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

4.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย์มา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04) 



          

          

 T           

A 
        

        ระดับ 1 

ระดับ 2 
 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

ไตรมาส 1/2564 กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย์ 

(Impact)  
           

          

 T           

A 
      

        ระดับ 1 

ระดับ 2 
 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

รายปี 2564 

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (Likelihood) 

100-96    95-91    90-86    85-81   ≤80 ≥ 21      20-16     15-11      10-6     ≤5 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(OR04) 

OR04  

กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย์ 

(Impact)  
 I = อยู่ระหว่างการเสนอโครงการจัดทํา 

TOR โครงการจัดทําระบบบริหารทุน
มนุษย์ และระบบการจัดการความรู้
และนวัตกรรม 
L= ร้อยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
การ <5 

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ทบทวนยุทธศาสตร์การดาํเนินงานกับส่วนนโยบายและแผน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 - มีการวางแผนการทบทวนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของส่วนทรัพยากรมนุษย์  
ในไตรมาส 2/2564 

2. การนําค่านิยมองค์กรมาทบทวนสมรรถนะบุคลากรทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร 

-มีการนําค่านิยมมาทบทวนสมรรถนะบคุลากร และสื่อสารให้บคุลากรทราบ 
-มีการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรใหม่ และอยู่ระหว่างการนําเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.การจัดทําคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 

 - มีการวางแผนการจัดทําคู่มือ นโยบาย กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
แบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ไว้ในแผนการปฏิบตัิงาน ในช่วงไตรมาสที่ 
3/2564 

4.การดําเนินงานตามคู่มือ  - มีการการดําเนินการตามคู่มือที่กําหนด 

5. ดําเนินงานตรวจติดตามภายใน  
 

 - กําหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน หัวข้อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทุกไตรมาส 

6.รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร   - มีการรายงานผลการตรวจติดตามภายใน หัวข้อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทุกไตรมาส  

7. จัดส่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนษุย์เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานทีม่ี
ชื่อเสียง 

 - มีการกําหนดกจิกรรมการเสริมสร้างศักยภาพสําหรับบุคลากรดา้น HR ไม่น้อยกว่า 30 
ชม./คน/ปี ไว้ในแผนการดําเนินการ 

8. ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบและประเมนิ
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

 - ส่วนทรัพยากรมนุษย์ได้มกีารส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคคลเข้ารับการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะดา้นทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 
 

9. ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิานภายใน 
 

ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาดาํเนินการเร่ืองกระบวนงานทีส่ําคัญในงานวางระบบการ
จัดการความรู้  

10. การประชุมคณะทํางานรูปแบบองค์กร และการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรในเร่ืองรูปแบบองค์กรที่เหมาะสม
กับภารกิจ 

มีการประชุมคณะทํางานรูปแบบองค์กร จํานวน 1 ครั้ง 

11. วิเคราะห์และกําหนดอัตรากําลังทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ 
และหาแนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตรากาํลังเพิ่มเติมให้
เหมาะสมกับภารกจิ 

อยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลอัตรากําลัง และการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือกําหนดอัตรากําลงัที่เหมาะสม 

12. นําเสนอผู้มีอํานาจในการพิจารณาและเห็นชอบ
โครงสร้าง อัตรากําลังและระดับตําแหน่งงานที่เหมาะสม  

ยังไม่มีการดําเนินการ 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 
 

13. ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์  - มีการวางแผนการทบทวนสมรรถนะบุคลากรให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ในไตร
มาสที่3/2564 

14. วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

 - มีการวางแผนการวางระบบการพัฒนารายบุคคล ในไตรมาสที่ 3/2564 

15. จัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตําแหนง่ 
 

 - มีการวางแผนการจัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตําแหนง่ ในไตร
มาสที่ 3/2564 

16. สื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการนําไป
ปฏิบัติ 

 - มีการวางแผนการสื่อสารให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการนําระบบพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบตัิ ในไตรมาสที่ 4/2564 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 
 

17. จัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอด
ตําแหน่ง 
 

ยังไม่มีการดําเนินการ 

18. สื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการ
นําไปปฏิบัติ 

ยังไม่มีการดําเนินการ 

19. ทบทวนและจัดทําคู่มือการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์มาใช้ 
 
 

ยังไม่มีการดําเนินการ 

20. กําหนดแผนงานหรือแนวทางในการนําระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์
ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ            
 

ยังไม่มีการดําเนินการ 



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 

1. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้
ตามเปูาหมาย (FR01)  



ผลกระทบและโอกาส 

          

          

           

   T        

  A 
      

ไตรมาส 1/2564 

          

          

           

   T        

  A 
      

รายได้จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

รายปี 2564 

FR01  

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

รายได้จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

      100-96       95-91      90-86       85-81       80-76 
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(Likelihood) 

I = 11,915,067.02 ลบ.  
L = 0 % 

 
≤15.35 

 
15.36 – 15.82 

 
15.83 – 16.31 

 
16.32 – 16.82 

 
16.83 – 17.34 

 ≤38.46 

 38.47 - 39.65 

 39.66 - 40.87 

 40.88 - 42.14 

42.15 - 43.44  

          25-21       20-16       15-11        10-6       1-5 
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของสํานักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและ
อุปสรรค 

1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
 

 - มีการดําเนินการประชาสมัพันธ์และการขายผา่นทางออนไลน์ทางช่องทางโซเชยีลมีเดยี เพจเฟซบุ๊ค QSBG 
Shop    
 - บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์ได้มีการศึกษาและพัฒนาตัวเองในการเขียน Content การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจโดยศึกษาจากสื่อออนไลน์ 

2. ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม 

 - มีการดําเนินการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ในงานบริการนักท่องเที่ยวและงานบริการร้านค้า 

3. จัดทํามาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  

 - จัดทําสมุดสําหรับลงทะเบียน (Check in ด้วยการเขยีน) เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวในส่วนของชื่อ 
เบอร์โทรศัพท์   
 - ดําเนินการเสนอให้องค์การฯจัดเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งสําหรับแสกนหน้าผาก และฝุามือ แทนเครื่องวัด
อุณหภูมิด้วยมือจับ 

4.จัดทําโปรโมชั่นให้ลกูค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ตอ้งจ่าย   - ดําเนินการออกโปรโมชั่นร่วมรักษ์โลกด้วยการลดการใช้พลาสตกิ ได้มอบส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มในร้าน
กาแฟ 3 จุดให้บริการในสวน เพียงนําแก้วหรือภาชนะที่เพียงพอต่อการใส่เครื่องดื่มมาเอง ระยะเวลาโปรโมชัน่ 
 - ดําเนินการออกโปรโมชั่นส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชมสวนฯ ลดกว่า 50% พร้อมรับ Postcard โดยได้
ออกจําหน่ายในงาน We Love Chiang Mai ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต /จําหน่ายใน
งาน"Chiang Mai Botanic Garden 2020" ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
เชียงใหม่แอร์พอร์ต 
 - ดําเนินการร่วมกับ Major Cineplex จัดส่วนโปรโมชั่นแจกฟรีบัตร Major Happy Set 1 ใบมูลค่า 150 
บาท เมื่อซื้อสินค้าขององค์การฯครบ 150 บาท โดยหมดเขตในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หรือจนกว่าบัตร
จะหมด)                       
 - ดําเนินการออกโปรสินค้างานวิจัยกลิน่มหาหงส์/กลิ่นตะไคร้ตน้และเสม็ดขาว ในสินค้า 8 ชนิดลดราคาพิเศษ
จัดเซ็ท ซื้อ 2 ฟรี 1 ในกลุ่มสินค้า Body Scrub/สเปรย์ปรับอากาศ และสินค้าซื้อคู่ในราคาพิเศษกลุ่มน้ํามัน
นวดและโลชั่นบํารุงผิวกาย เริ่มออกโปรในวันท่ี 15 ธ.ค.2563 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและ
อุปสรรค 

5.เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ อ.ส.พ.เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่  

 - ดําเนินการออกบูธสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในงาน We Love ChiangMai Super Privilege On 
Tourเที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ในช่วงวันที่ 23-25 ต.ค.2563  /
วันที่ 17-20 ธ.ค.2563                                                     
 - ดําเนินการออกบูธธสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในงาน "Chiang Mai Botanic Garden 2020" ณ 
บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ในช่วงวันที่ 29 ต.ค.2563-2 พ.ย.2563      
- ดําเนินการออกบูธธสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในงาน  "ไทยเที่ยวไทย ครั้งท่ี 57" ร่วมกับ We love 
Chiangmai ภายใต้ Concept “เหนือ1ในใจ เที่ยวได้ทุกเดือน” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall8  ในวันที่ 5-8 
พ.ย.2563                                                                     

6.อ.ส.พ.เตรียมความพร้อมในการบริการกลุ่มสถาบนัตามมาตรการ
การรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล 
 
 

 - องค์การฯได้มีการเฝูาระวังปูองกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิดโดยได้มีการแจ้งยกเลิกการจัดงาน Botanic Festival 2021 ในวันที่ 25ธ.ค.2563-3
ม.ค.2564 และเม่ือได้กลับมาเปิดให้บริการเยี่ยมชมโดยปกติ ได้มีการเพิ่มมาตรการปูองกันและลดความเสี่ยงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด                                             
 - พนักงานผู้ให้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีอุปกรณ์ปูองกันตัวเองที่จําเป็นเช่น ถุงมือ 
แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)                                    
 - จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอลส์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่นจุดจําหน่ายตั๋ว จุดประชาสัมพันธ์ จุด
อ่ืนๆที่มีการจัดแสดงหรือกิจกรรมให้บริการ                                 
 - จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด จัดรอบในการเข้าชม ลดกิจกรรมประเภทรวมกลุ่ม และจัดระยะห่างท่ีเหมาะสม 
โดยมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร                 
 - จัดให้มีถังขยะท่ีมีฝาปิดไว้ในบริเวณสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง                   
- มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการด้วยการบันทึกจัดทําสมุดสําหรับลงทะเบียน (Check in ด้วยการเขียน) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวในส่วนของช่ือ เบอร์โทรศัพท์                                        

7. พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ                              - ดําเนินการวางแผนบูรณาการเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและพื้นที่การเรียนรู้ครบ
วงจรบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระราม และบริเวณแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ปาล์ม 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

8. ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความ
โดดเด่น มีปูายสื่อความหมายเพิ่มความน่าสนใจและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอํานวยความสะดวกได้มาตรฐาน       

 - ดําเนินการจัดเตรียมทําปูาย QR CODE บริเวณร้านจําหน่ายต้นไม้ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับชื่อชนิดพันธุ์ การ
ออกดอก การเลี้ยงดู                                                                 
 - ดําเนินการเปลี่ยนดอกไม้เพื่อความสวยงามและดึงดูดบริเวณหน้าปูายสวนพฤกษศาสตร์ฯ/หน้า
อาคารบลูแวนด้า/หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์/ทําซุ้มไม้เลื้อยบริเวณทางเดินเหนือเรือนยอดไม้                                                               
- ดําเนินการจัดแต่งและปรับปรุงโรงเรือนกระจกในส่วนของโรงเรือนชนเผ่า โรงเรือนสัปปะรดสี 

9. สํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ  - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

10.จัดกิกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว  - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับเครือข่าย (พันธมิตร/คู้ค้าทางธุรกิจ) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้าเที่ยวสวนฯ ร่วมกับโครงการ We Love Chiangmai และเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ฯลฯ  โดยมีการจัดทําโปรชั่นร่วมกัน
คือ 1.จัดทําโปรโมชั่นร่วมกับกองทุน We love Chiang Mai ค่าบัตรเข้าชมสวนฯ ลด 50% ไม่รวมค่า
ยานพาหนะ พร้อมรับฟรีโปสการ์ด (ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น 23-25 ตุลาคม 2563)  2.จัดทําแพคเกจบัตร
เดียวเที่ยว 4 ที่ ราคา 999 บาทโดยเป็นการร่วมมือกันกับ 4 พันธมิตร( ปางช้างแม่แตง/คุ้มเสือแม่ริม/สวน
พฤกษศาสตร์ แม่ริม/ล่องแพแก่งกึ๊ดรเิวอร์ไซด)์ ในการทํากิจกรรม ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น 31 ตุลาคม 
2563-31 มีนาคม 2564 

11.เพ่ิมช่องทางในการขายผ่านระบบออนไลน์  - มีการดําเนินการขายสินค้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค QSBG Shop 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

12.ผลิตสินค้าหรือโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสม
กับสานการณ์ Covid-19 

 - ดําเนินการประชุมสําหรับการจัดงาน Botanic Festival 2021 ในวันที่ 
28/10/2563 และวันที่ 16/11/2563 

ประกาศยกเลิกการจัดงาน Botanic Festival 
2021 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่
คลี่คลาย และช่วยปูองกันการระบาดอย่าง
เร่งด่วน และเป็นไปตามมาตรการการควบคุม
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

13. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุม่เปูาหมาย 
 

 อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทาํแบบสอบถาม เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid -19 ทํา
ให้การดําเนินงานรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของลูกค้า ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้า ทั้ง
ตลาดภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปโดย
ลําบาก 

14. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าของ  
อ.ส.พ.เพ่ิมมากขึ้น 

 อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทาํแบบสอบถาม 



ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี (CR01) 



ผลกระทบและโอกาส 1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี  (CR01) 
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CR01  
I = มีการดําเนินคดีต่อศาลชั้นต้น 
L= 1 ครั้ง 
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1. เสริมสร้าง ทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบให้
ปฏิบัติงานได้ถกูต้อง   

 - ไม่มีการดําเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19  

2.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

 - ไม่มีการดําเนินงาน 

3.จัดทําข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ      
 

 - อยู่ระหว่างการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ  

4. การทํามาตรการเจาะลึกถงึปัญหาที่เกดิขึ้นจากการออกระเบียบข้อบังคับ และ
สาเหตุถึงการไมป่ฏบิัตติามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงานนั้นๆ โดยงานกฎหมายได้
มีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาทีเ่กิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันรับฟังถงึ
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป 

 - จัดเตรียมเสนอร่างข้อบังคับและระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
เกี่ยวกับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้สํานกัวิจัยและอนุรักษท์ราบ
และให้พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติม                                                                 
- จัดเตรียมเสนอร่างข้อบังคับและระเบียบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์ทราบและให้
พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติม   

ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องใช้เวลาอ่าน
และทําความเข้าใจ รวมถึงการ
แก้ไขต้องคํานึงถึงผลกระทบในด้าน
อื่นๆ ด้วยจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้
เวลามาก 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 
 

 - ไม่มีการดําเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19  

6. ผอ.มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร 
 

 - ไม่มีการประชุมผู้บริหาร 
 

7. จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวทางการปฏิบตัิเรียนรู้
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

 - ไม่มีการดําเนินงาน 



ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR) 

2. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์
พื้นที่ (CR02) 



          

          

       

 T        

A         

ระดับ 2 
= 3 

 

 

ระดับ 3 
= 2 

 

ระดับ 4 
= 1 

 

ระดับ 5 
= 0  

 

จํานวนพื้นที่เปิดใหม่  
ที่ได้รับอนุญาต 

(Impact) 

ไตรมาส 1/2564 

          

          

       

 T        

A         

รายปี 2564 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
และข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR)  

2. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

CR02  
I = 1 พื้นที่ (สุพรรณบุรี)  
L= ร้อยละ 90 

ระดับ 1 
= 4 

 
100-96    95-91      90-86     85-81       ≤ 80 

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนขอใช้พ้ืนที่ 
(Likelihood) 

 100-96    95-91      90-86     85-81       ≤ 80 
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนขอใช้พ้ืนที่ 

(Likelihood) 

จํานวนพื้นที่เปิดใหม่  
ที่ได้รับอนุญาต 

(Impact) 

ระดับ 2 
= 3 

 

 

ระดับ 3 
= 2 

 

ระดับ 4 
= 1 

 

ระดับ 5 
= 0  

 

ระดับ 1 
= 4 

 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

1. การเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผู้นําชุมชน รวมถึงการเข้าไปให้ความรู้
ถึงวัตถุประสงค์ในการดําเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 - ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้สวน
พฤกษศาสตร์และดําเนนิการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ และ
สร้างความตระหนักในการหวงแหนทรัพยากรพรรณพืชให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 4 พื้นที่ 

2. การประชุมหารือร่วมกับระหว่าง อ.ส.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 - ดําเนินการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพ่ือสร้าง
เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ระดับชุมชนในด้านการอนุรักษ์นอกถิน่ 
และเป็นฐานในการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

3. ศึกษาความต้องการของชุมชน และออกแบบแนวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่ห้มี
ความโดดเด่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 - ดําเนินการศึกษาความต้องการของชุมชน และออกแบบแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ให้มคีวามโดดเด่น ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/2564 

ระดับผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 

(Impact : I) 

สูงมาก 5         

สูง 4           

ปานกลาง 3     

น้อย 2       

น้อยมาก 1       

แผนภูมิความเสี่ยง อ.ส.พ. 

(Risk Profile) 
1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ไตรมาส 1/2564 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 

SR01  SR02  

OR01  OR02  

OR03  

FR01  

CR01  

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) 

(SR01) ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจํานวนผู้เยี่ยมชม  

อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  

(SR02) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม  

อ.ส.พ.  

(SR03) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์

พรรณไม้หายากนอกถิ่นกําเนิดได้ตามเปูาหมายกลยุทธ์

ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช   

(OR01) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม  

อ.ส.พ.  

(OR02) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงทางไซเบอร์   

(OR03) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจ

บทบาทและภารกิจขององค์การ 

(OR04) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําระบบบริหาร

ทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(FR01) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณ

ไม่ได้ตามเปูาหมาย   

(CR01) ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี 

(CR02) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ ในการใช้

ประโยชน์พื้นที่ 

CR02 

SR03  

OR04 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ประจําปี 2564 
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม –31 มีนาคม 2564) 

 



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : SR) 

ความเสี่ยงด๎านการเงิน 
(Financial Risk : FR) 

ความเสี่ยงด๎านการดําเนินงาน 
(Operational Risk : OR) 

ความเสี่ยงด๎านกฎหมาย 
และข๎อกําหนดผูกพันธ์องค์กร
(Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนผู๎เข๎าชม
ไมํเป็นไปตามเปาูหมาย (SR01) 

1. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัย
ของผู๎เข๎าเยี่ยมชม (OR01) 

 
2. ความเสี่ยงจากการไมํได๎รับสิทธิ์
ในการใช๎ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

 

2. ความเสี่ยงด๎านความพึงพอใจ
ของผู๎เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564  

1. ความเสี่ยงจากการหารายได๎
นอกงบประมาณไมํไดต๎าม
เปูาหมาย (FR01) 
 2. ความเสี่ยงด๎านสารสนเทศและการรักษา

ความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02)  

4. ความเสี่ยงจากการไมํสามารถนาํ
ระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ (OR04) 

1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎อง
คดี (CR01) 

3. ความเสี่ยงจากการไมํสามารถ
เป็นแหลํงอนุรักษ์พรรณไม๎หายาก
นอกถิ่นกําเนิดได๎ตามเปูาหมายกล
ยุทธ์ระดับโลกวําด๎วยการอนุรักษ์
พืช  (SR03) 

3. ความเสี่ยงจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสยีไมํเข๎าใจ
บทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03)  



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนผู๎เข๎าชมไมํเป็นไปตามเปูาหมาย 
(SR01) 



ไตรมาส 2/2564 

        

          

    

T       

A       

1. ความเสี่ยงจากจํานวนผ๎ูเข๎าชมไมํเป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 

จํานวนผู๎เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
 ≤ 285,539 

 285,540 – 321,231 
 
 321,232 - 356,923 

356,924 – 392,616 

392,617– 428,308 
 

รายปี 2564 

         

          

    

T       

A       

จํานวนผู๎เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
 ≤ 366,075 

 366,076 – 411,835 
 

411,836 – 457,594 

457,595 – 503,353 

503,354 – 549,113  

(Likelihood) (Likelihood) 

ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 

SR01  

60-56       55-51     50-46     45-41       ≤ 40 
ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข๎อง  

 

   100-96    95-91      90-86     85-81       ≤ 80 
ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข๎อง  

  
 

I =   207,951 คน 
L = 42.03 %  



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1.ติดตามเรํงรัดการทํากิจกรรมสํงเสริมการเข๎าเยี่ยมชม
ของนักทํองเที่ยวแตํละกลุํม ในทุกๆ ไตรมาส  
 
 
 

 - สํวนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได๎ดําเนินการเรํงรัดการดําเนินกิจกรรมและการกําหนด
กิจกรรมสํงเสริมการตลาดและการทํองเที่ยวผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมฯ ตํางๆ รํวมกับเครือขําย
พันธมิตร เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู๎เข๎าเยี่ยมชมสวน ดังนี้ 
 1.1 งาน Best Chiang Mai เที่ยว กิน เช็คอินเชียงใหมํ ระหวํางวันที่ 5-11 มีนาคม 2564 ณ 
ศูนย์การค๎าเซ็นทรัล พลาซําเชียงใหมํ แอร์พอร์ต 
 1.2 งานสํงเสริมการทํองเที่ยวรํวมกับชุมชน “จิบชาเอื้องคํา แอํวธรรมชาติที่ปงไคร๎” วันที่ 26 
มีนาคม 2564  ณ ศูนย์ข๎อมูลบ๎านปงไคร๎ 
 1.3 การจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายสินค๎า อ.ส.พ.บนชํองทาง Live  ขายต๎นไม๎ครั้งที่ 1 (กลุํม
กระบองเพชรและไม๎อวบน้ํา) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564     
 **ชํวงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้ง
ที่ 2 งานการตลาดจึงได๎ปรับกลยุทธ์ โดยมุํงเน๎นการสื่อสารกจิกรรมผํานชํองทาง Social Media 
อาทิ Facebook, Line Official เป็นต๎น 

 - ด๎วยสถานการณ์โควิดที่ผําน 
ทําให๎กลุํม เปูาหมายไมํนิยม
เดินทางทํองเที่ยวในสถานที่ที่มี
ผู๎คนพลุกพลําน จึงทําให๎การ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม สํ ง เ ส ริ ม
การตลาดและการทํองเที่ยว ไมํ
เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด 

2.ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกสําหรับ
กลุํมนักทํองเที่ยวทุกกลุํม 
 

 - เนื่องจากสถานการณ์แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 2 สํวน
ประชาสัมพันธ์และการตลาดจึงได๎ปรับแผนการดําเนินงาน/ กลยุทธ์ตํางๆ ทางด๎านประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก โดยมุํงเน๎นการสื่อสารกิจกรรมผํานชํองทาง Social Media อาทิ Facebook, 
Line Official เป็นต๎น  



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหา 
และอุปสรรค 

3. จัดทํา contract คูํแขํงทางธุรกิจให๎เป็นคํูค๎าทางธุรกิจ 
เพื่อรํวมมือกันจัดทํา Package ตํางๆ รํวมกัน  
 

 - มีการจัดทําข๎อมูลcontract คํูแขํงทางธุรกิจให๎เป็นคูํค๎าทางธุรกิจ เพ่ือรํวมมือกันจัดทําPackage 
ตํางๆ รํวมกัน ประกอบด๎วย 
1..การจัดทําโปรโมชั่นรํวมกบักองทุน We love Chiang Mai คําบัตรเข๎าชมสวนฯ ลด 50% ไมํ
รวมคํายานพาหนะ พร๎อมรับฟรีโปสการ์ด 
2. การจัดทําแพคเกจบัตรเดียวเที่ยว 4 ที่ ราคา 999 บาทโดยเป็นการรํวมมอืกันกบั 4 พันธมิตร( 
ปางช๎างแมํแตง/ค๎ุมเสือแมํริม/สวนพฤกษศาสตร์ แมํริม/ลํองแพแกํงกึ๊ดริเวอร์ไซด์)  
3. การจัดทําแพ็คเกจสํงเสริมการทอํงเที่ยว "2 สวน 1 ซู" พร๎อมโปรโมทผํานเพจเฟซบุ๏ค QSBG 
Shop 

4. มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข๎องเป็นประจําทุกเดือน 
เพื่อติดตามความคืบหน๎าในการดําเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก๎ไขปัญหา อยําง
เพียงพอ  

 - สํวนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได๎มกีารประชุมบุคลากรประจําสํวนฯ และสํวนงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือติดตามความคืบหน๎าในการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก๎ไขปัญหา เป็นประจําทุกเดือน 
 

5. มีการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎บริเวณเส๎นทางการศึกษา
ธรรมชาติให๎ตอบสนองตรงกับกลุํมเปูาหมาย                    

 - ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนทีเ่ส๎นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระรามให๎มีความนําสนใจ
และปลอดภัย มีการจัดทําจุดพักให๎บริการเชํน ม๎านั่งและจัดตกแตํงพื้นที่โดยรอบให๎สวยงาม 

6. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎มีความสวยงามโดดเดํน  
ดึงดูดผู๎เข๎าเยี่ยมชมอยํางสม่ําเสมอ 

 - ดําเนินการปรับปรุงพื้นทีเ่ส๎นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระรามให๎มีความนําสนใจ
และปลอดภัย มีการจัดทําจุดพักให๎บริการเชํน ม๎านั่งและจัดตกแตํงพื้นที่โดยรอบให๎สวยงาม 
2.ดําเนินการจัดแตํงโรงเรือนกลว๎ยไม๎ เฟิร์น ให๎มีความสวยงามดึงดูดนําสนใจ 
 
 



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

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



        

          

    

T        

 A       

ไตรมาส 2/2564 

        

          

    

  T       

 A       

รายปี 2564 

(Likelihood) 

          100-96    95-91  90-86    85-81    ≤ 80 
ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข๎อง  

(Likelihood) 

ร๎อยละของความพึงพอใจ  
(Impact)  

ร๎อยละของความพึงพอใจ  
(Impact)  

 
ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข๎อง  

≥ 80  

75 - 79 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 

≥ 80  

75 - 79 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 

ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 2. ความเสี่ยงด๎านความพึงพอใจของผู๎เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 

SR02  

                40-36    35-31   30-26   25-21    ≤ 20 

I = อยูํระหวํางการสํารวจ  
L = ร๎อยละ 8.33 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. จัดทําแหลํงเรียนรู๎ Interactive Content ในพ้ืนที่แหลํงเรียนร๎ูของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น 
 

 - ดําเนินการเรียบเรียงข๎อมูลและออกแบบในการจัดทํา Interractive 
Content ในบริเวณพ้ืนที่เส๎นทางศึกษาธรรมชาติกระสนุพระอินทร์-
พระราม 

2. จัดหลักสูตร/กิจกรรมให๎เหมาะสมกบัทุกชํวงชั้น      
 

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพรรณไม๎สําหรับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรือนให๎แกํนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต๎นจากโรงเรียน
วัดแมํแก๎ดน๎อย ในวันที่ 11 มี.ค.2564 และครั้งที่สองให๎แกํวิทยาลัยการ
อาชีพจอมทองในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในวันที่ 24 
มี.ค.2564 

3. จัดทําคํูมือสําหรับเจ๎าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎และจัดอบรมเจ๎าหนา๎ที่
ถํายทอดความรู๎            
 

 - ดําเนินการเรียบเรียงและออกแบบข๎อมูลในการจัดทําคํูมือเส๎นทาง
การศึกษาธรรมชาติ 

4. ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทํางานรํวมกันกบัหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งหมด 
 

 - มีการประชุมติดตามดําเนินงานเกีย่วกับการพัฒนาพ้ืนที่แหลงํเรียนร๎ู
เส๎นทางกระสุนพระอินทร-์พระราม รํวมกับสํวนจัดแสดง สํวนบริหาร
จัดการพื้นที่ สํวนวิศวกรรมและซํอมบํารุง ในเดือน ก.พ. 2564   2.มีการ
ดําเนินการประชุมสํานักสงํเสริมฯเกี่ยวกับการเพิ่มการหารายได ๎ในวันที่ 23 
มี.ค.2564  

5. เพ่ิมสื่อการเรียนรู๎ AR , สื่อ QR Code,  
คลิปวีดีโอในทุกพื้นที่แหลํงเรียนรู๎ 
 

 - ดําเนินการเรียบเรียงและออกแบบข๎อมูลในการจัดทําสื่อการเรียนรู๎ AR 
เส๎นทางการศึกษาธรรมชาติ 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหา 
และอุปสรรค 

6. ศึกษาพฤติกรรมของผู๎เข๎ามาใช๎บริการทุกปี 
 

 - อยูํระหวํางดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทาํแบบสอบถาม 

7. พัฒนารูปแบบ Website ให๎ทันสมัย เข๎าถึงงําย และปรับปรุง
เพ่ิมเติมข๎อมูลสําหรับให๎บริการผู๎เข๎าเยี่ยมชมให๎ครอบคลุมมาก
ขึ้น 

 - มีการเรียบเรียงและออกแบบข๎อมูลการปรับปรุงฐานข๎อมูลพรรณไม๎ใน website 
http://www.qsbg.org และ Application Botany4thai 

8. ศึกษาพฤติกรรมของผู๎เข๎ามาใช๎บริการทุกปี  - อยูํระหวํางดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทาํแบบสอบถาม 

9. จัดอบรมเจ๎าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ เชํน เทคนิคการจูงใจผู๎
เข๎าเยี่ยมชม 
        

 - มีการดําเนินการเพ่ิมพูนความรู๎ในด๎านการให๎บริการและแกไ๎ขปัญหาเฉพาะหน๎าโดยเจ๎าหน๎าที่
ที่มีประสบการณ์ในเจ๎าหน๎าที่ บริการนักทํองเที่ยว เจ๎าหน๎าที่บริการร๎านค๎า และเจ๎าหน๎าที่นําชม
พิพิธภัณฑ ์

10. จัดทําคํูมือสําหรับเจ๎าหน๎าที่ในการให๎บริการนักทํองเที่ยว
กํอนการเรียนรู๎ 

 - ดําเนินการเรียบเรียงและออกแบบข๎อมูลในการจัดทําคํูมือเส๎นทางการศึกษาธรรมชาติ 
 

11. พัฒนารูปแบบ Website ให๎ทันสมัย เข๎าถึงงําย และ
ปรับปรุงเพิ่มเติมข๎อมูลสําหรับให๎บริการผู๎เข๎าเยี่ยมชมให๎
ครอบคลุมมากขึ้น      

 - มีการเรียบเรียงและออกแบบข๎อมูลการปรับปรุงฐานข๎อมูลพรรณไม๎ใน website 
http://www.qsbg.org และ Application Botany4thai 
 
 



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

3. ความเสี่ยงจากการไมํสามารถเป็นแหลํงอนุรักษ์พรรณไม๎
หายากนอกถิ่นกําเนิดได๎ตามเปูาหมายกลยุทธ์ระดับโลกวํา

ด๎วยการอนุรักษ์พืช (SR03)  



        

          

    

  T       

 A       

ไตรมาส 2/2564 

        

          

    

  T       

 A       

รายปี 2564 

(Likelihood) (Likelihood) 

จํานวนชนิดพันธุ์ไม๎ที่สําคัญ 4 กลุํม  
ที่เพิ่มขึ้น 

(Impact)  

จํานวนชนิดพันธุ์ไม๎ที่สําคัญ 4 กลุํม  
ที่เพิ่มขึ้น  

(Impact)  

 
ร๎อยละความสําเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบ

นิเวศของพรรณไม๎ที่เสี่ยงตํอการสูญพันธุ์  
 

ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 

3. ความเสี่ยงจากการไมํสามารถเป็นแหลํงอนุรักษ์พรรณไม๎หายากนอกถิ่นกําเนิดได๎ตาม
เปูาหมายกลยุทธ์ระดับโลกวําด๎วยการอนุรักษ์พืช   (SR03) 

SR03  
I = เพิ่มข้ึนจากปีกํอน 294 ชนิด 
L = ร๎อยละ 26.51 

 
ร๎อยละความสําเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบ

นิเวศของพรรณไม๎ที่เสี่ยงตํอการสูญพันธุ์  
 

       100-91     90-81     80-71     70-61      ≤60 

150 ชนิด 

120 ชนิด 
 

90 ชนิด 

60 ชนิด 

30 ชนิด 

150 ชนิด 

120 ชนิด 
 

90 ชนิด 

60 ชนิด 

30 ชนิด 

                 40-36      35-31     30-26     25-21      ≤ 20 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม๎มีชีวิตให๎ครอบคลุมกลยุทธ์
ระดับโลกวําด๎วยการอนุรักษ์พืชให๎มีการเผยแพรํและปฏิบัติตามอยําง
เครํงครัด 
 

-มีการประชุมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ศึกษากลยุทธ์ นโยบายวําด๎วยการอนุรักษ์
พืช และทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไมม๎ีชีวิตของ อ.ส.พ. จํานวน 1 ครั้ง 
 

2.จัดเก็บข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามเกณฑ์ โดยให๎มีการตรวจสอบความ
ถูกต๎องจากนักวิชาการ การบันทึกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าท่ี 
 

-ดําเนินการจัดเก็บข๎อมูลพรรณไม๎ และมีการตรวจสอบความถูกตอ๎งของ
นักวิชาการ และดําเนินการบันทึกข๎อมูลตามองค์ประกอบ 
 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู๎เยี่ยมชม (OR01) 



        

          

    

      

 A T       

ไตรมาส 2/2564 

        

          

    

      

 A T       

รายปี 2564 

ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู๎เยี่ยมชม (OR01) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ปฐมพยาบาล 

นําสํงโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล 

สาหัสเข๎า ICU 

ถึงแกํชีวิต 

ปฐมพยาบาล 

นําสํงโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที ่
โรงพยาบาล 

สาหัสเข๎า ICU 

ถึงแกํชีวิต 

OR01  
I = ไมํมี 
L = ไมํมี 

 0-2             3-4           5-6          7-8          9-10  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ป ี
(Likelihood) 

 0-5          6-10        11-15       16-20       21-25  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ปี 
(Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 

1. จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ๎าหน๎าที่จําหนํายบัตรและ
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให๎มี
การแนะนําตักเตือนและตรวจสอบผู๎ใช๎รถอยํางเข๎มงวดให๎ปฏิบัติ
ตามข๎อกําหนด 
 

-  ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบํอย) 
-  ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ๎งเตือนห๎ามรถทุกชนิดผําน
เส๎นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม๎ 

1. ยังมีนักทํองเที่ยวชาว 
ตํ า ง ช า ติ ฝุ า ฝื น ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ลงเส๎นทางหอ
พรรณไม๎ 
2. ยังมีเจ๎าหน๎าที่ภายในบางทําน 
ฝุาฝืนการขับขี่ผํานปูายแจ๎งเตือน 2. ติดตั้งปูายเตือน 

 
3. ปรับเปลี่ยนเส๎นทางการสัญจร/ทางเดินรถ 
 
4. จัดรถให๎บริการสําหรับผู๎เข๎าเยี่ยมชมที่ไมํชํานาญเส๎นทาง 

5. การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบดว๎ยการสํารวจ 
จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งปูายสัญลักษณ์ รวมถึง
การปิดให๎บริการบางพื้นที ่ที่มีอันตรายสูง   
 

- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบํอย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ๎งเตือนห๎ามรถทุกชนิดผําน
เส๎นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม๎ 

6. จัดให๎มีจุดแจ๎งเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที ่



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 

7. เพ่ิมปูายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ๎งเตือน
นักทํองเที่ยว  

- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบํอย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ๎งเตือนห๎ามรถทุกชนิดผําน
เส๎นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม๎ 

8. ให๎เจ๎าหน๎าที่บริการนักทํองเที่ยวให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎าเยี่ยมชม - ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการมีการสั่งการ รปภ. เพื่อแจ๎งเตือน
นักทํองเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข๎ามาบริเวณพ้ืนที่สวน ห๎ามไมํให๎ขับขี่ลงเส๎นทางหน๎า
อาคารหอพรรณไม๎ 

9. ให๎มีการดูแลสภาพพื้นที่เสีย่งที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายแกํ
นักทํองเที่ยวเป็นประจํา 
 

 -  ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบํอย) และ
ชํวงฤดูฝนถนนลื่น 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

2. ความเสี่ยงด๎านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคง 
ทางไซเบอร์   (OR02) 



          

          

           

T        

A 
      ระดับ 1 

ระดับ 2 
8 ชม. 

 
4 ชม. 

ระดับ 3 
12 ชม. 

 

ระดับ 4 
18 ชม. 

 

ระดับ 5 
≥ 24 ชม. 

 

ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ IT 
(Likelihood) 

การหยุดชะงัก 

ของระบบสารสนเทศในองค์กร  

(Impact) 

ไตรมาส 2/2564 

          

          

           

T        

A 
        

ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ IT 
(Likelihood) 

การหยุดชะงัก 

ของระบบสารสนเทศในองค์กร  

(Impact) 

รายปี 2564 

2. ความเสี่ยงด๎านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 
ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  

(Operation Risk: OR) 

 100-96     95-91      90-86      85-81     ≤ 80 

OR02  

ระดับ 2 
8 ชม. 

 
 

ระดับ 3 
12 ชม. 

ระดับ 4 
18 ชม. 

 

ระดับ 5 
≥ 24 ชม. 

 

ระดับ 1 
4 ชม. 

 
 

       60-56     55-51    50-46    45-41     ≤ 40 

I =  น๎อยกวํา 4 ชม.   
L = ร๎อยละ 51 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR02) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1.จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่มอีายุการใช๎งานเกินกวํา 7 ปี  - ดําเนินการสํารวจและจัดทําคําขอของบประมาณการสนับสนุนแล๎วเสร็จ - งบประมาณจํากัด 

2. จัดทํามาตรการดูแลรักษา  - จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับบํารุงดแูลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. จัดหาอุปกรณ์สํารองไฟให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน  - ดําเนินการสํารวจและจัดทําคําขอของบประมาณการสนับสนุนแล๎วเสร็จ 

4. จัดทําระบบสํารองข๎อมูล ปรับปรุงระบบปูองกันเครือขํายให๎มี
ความทันสมัย 

 - ดําเนินการจัดทําระบบสาํรองข๎อมูลผํานระบบ Cloud ภาครัฐและจัดหาระบบ
Cloudเพ่ิมเติม 

5. จัดทําแผนและซ๎อมแผนในสภาวะฉุกเฉิน  - ดําเนินการซักซ๎อมแผนสภาวะฉุกเฉินแล๎ว 

6. จัดทําอบรมสัมมนาให๎ความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํบุคลากร 
 

 - อยูํระหวํางการรอจัดสัมมนาเนื่องจากอยูํในชํวงโรคระบาด - สถานการณ์โรคระบาด  
Covid -19 

7. จัดทําคํูมือการใช๎งานระบบ 
 

 - มีการจัดทําคํูมือการใช๎งานระบบเพิ่มเติมคือคํูมือการใช๎งานระบบประชุม
ทางไกล.ให๎บุคลากรในชํวงโรคระบาด ดําเนินการไปเมื่อไตรมาสที่1 

8. จัดสํงบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ารับการอบรมจาก
ภายนอก 

 - การฝึกอบรมหลักสตูร EA:ENTERPRISE ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรม
องค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์) ดําเนินการในไตรมาสที่1 

- สถานการณ์โรคระบาด  
Covid -19 
 9. จัดสํงผู๎บริหาร 3 ระดับบน เข๎ารับการสัมมนา อบรม ดูงาน

ด๎านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - อยูํระหวํางการจัดหาหลักสูตร 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียไมํเข๎าใจบทบาทและ
ภารกิจขององค์การ(OR03) 



          

          

            

T 
        

A 
        

ไตรมาส 2/2564 ผลการสํารวจการรับรู๎ 
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

(Impact)  
           

          

            

 T        

A 
        

รายปี 2564 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนสร๎างความสมัพันธ์กับผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียภายนอก 
 (Likelihood) 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนสร๎างความสมัพันธ์กับผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียภายนอก 
 (Likelihood) 

100-91    90-81    80-71    70-61    ≤ 60 100-91    90-81    80-71    70-61    ≤ 60 

ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3. ความเสี่ยงจากผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียไมํเข๎าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ(OR03) 

OR03  
I = ร๎อยละ 73.3 
L= ร๎อยละ 100 

ผลการสํารวจการรับรู๎ 
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

(Impact)  
 

≥ 80  

71 - 75 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 

≥ 80  

75 - 79 

66 - 70 

≤60 

61 - 65 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 

1. แผนงานการสร๎างบทบาทด๎านการสื่อสารตามประเด็นที่
ตอบสนองตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

 - มีการจัดอบรมแนวคิดในการจัดนิทรรศการเสมือนจริงโดยการสื่อความหมายด๎วยสื่อผสม 

2. ดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  
 

 - มีการจัดทําฐานข๎อมูล Excel เป็น Stakeholder Profile 

3. โครงการเสริมสร๎าง Team Building ของบุคลากรภายใน เพื่อ
เสริมสร๎างวัฒนธรรมองค์กร 

 - ยังไมํได๎ดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19  - สถานการณ์ Covid-19 

4. ดําเนินการพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสีย 
 

 - มีการสัมมนาทบทวนกระบวนการบริหารจัดการผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

5. พัฒนาระบบ E-marketing มาใช๎ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และการตลาด 

 - พัฒนาสื่อ Social รูปแบบ Facebook ในการสร๎างการรับรู๎ผํานสื่อ Online ตามแผนการสร๎าง 
Content สํงผลให๎มีผู๎รับรู๎สื่อเพิ่มมากขึ้น 

6. สํงเสริมสนับสนุนการให๎บริการด๎านลุกค๎าสัมพันธ์ 
 

 - มีการจัดกิจกรรมลูกค๎าสัมพันธ์ เพื่อสํงเสริมกิจกรรมลูกค๎าสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง 

7. จัดแสดงผลงาน (Open House) ประจําปี  
 

 - จัดให๎มีการ Open House โดยรูปแบบสัมมนาออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง “การ
อนุรักษ์ไม๎ยืนต๎นที่ถูกคุกคามในประเทศไทย:พืชวงศ์จําป”ี 

8. ดําเนินโครงการสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎ สร๎างการ
มีสํวนรํวมภายในและภายนอก 
 

 - งานสํงเสริมการทํองเท่ียวรํวมกับชุมชน “จิบชาเองคํา แอํวธรรมชาติที่ปงไคร์” ณ ศูนย์ข๎อมูลบ๎านปงไคร๎ 

9. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายในและภายนอก 
 

 - มีการพัฒนา Website ใหมํ โดยออกแบบและจัดทําเนื้อหา เพื่อพัฒนาระบให๎สามารถสื่อสารไปยังผู๎ใช๎
ภายนอกได๎อยํางนําสนใจ 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

4.ความเสี่ยงจากการไมํสามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย์มา
ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (OR04) 
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A 
        

        ระดับ 1 

ระดับ 2 
 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

ไตรมาส 2/2564 กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย์ 

(Impact)  
           

          

 T           

A 
      

        ระดับ 1 

ระดับ 2 
 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

รายปี 2564 

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (Likelihood) 

100-96    95-91    90-86    85-81   ≤80  40-36      35-31     30-26     25-21      ≤ 20 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

4.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(OR04) 

OR04  

กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย์ 

(Impact)  
 

I = เร่ิมด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ 
การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และด าเนินโครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าระบบการบริหารทุน
มนุษย์การจัดการความรู้และนวัตกรรม
L= ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติ
การ 23.7 

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ทบทวนยุทธศาสตร์การดาํเนินงานกับสํวนนโยบายและแผน และ
หนํวยตรวจสอบภายใน 
 

 - มีการจัดทําแผนการบริหารทุนมนุษย์โดยมกีารวิเคราะห์ GAP ระหวํางหลักเกณฑ์ที่
ต๎องถูกประเมินกับสภาพจริงขององค์กร ประกอบด๎วยข๎อมูลรายงานความผูกพันองค์กร, 
การสัมภาษณ์บุคลากรระดบับริหารเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ประเดน็ปัญหาในการ
บริหารทุนมนุษย์และสภาพแวดล๎อมในการทํางานปัจจุบัน, ศึกษาคํูมือการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกจิตามระบบประเมนิผลใหมํ และนําข๎อมูลผลการศึกษาและ
สัมภาษณ์ มาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ประเมิน
เพ่ือให๎สอดคล๎องตามแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือให๎แผนฯ มีความ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

2. การนําคํานิยมองค์กรมาทบทวนสมรรนะบุคลากรทกุคร้ังที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และคํานิยมขององค์กร 

ดําเนินการจ๎างที่ปรึกษาดาํเนินการ มีการทบทวนข๎อมูลและเอกสารเบื้องตน๎ 

3.การจัดทําคํูมือที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 

 - มีการวางแผนการจัดทําคํูมือ นโยบาย กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
แบบฟอร์ม ด๎านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ไว๎ในแผนการปฏิบตัิงานในไตรมาส 3/2564 

4.การดําเนินงานตามคูํมือ 
 

 - มีการวางแผนการดําเนินการตามคูํมือดังกลาํว ในไตรมาส 4/2564 

5. ดําเนินงานตรวจติดตามภายใน  
 

 - มีการตรวจติดตามภายในในหัวข๎อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ในทุก
ไตรมาส 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 
 

6. รายงานผลการควบคุมภายในตํอผู๎บริหาร   - มีการรายงานผลการตรวจติดตามภายในในหัวข๎อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทุกไตรมาส  

7. จัดสํงเจ๎าหน๎าที่ทรัพยากรมนษุย์เข๎ารับการฝึกอบรมกับหนํวยงาน
ที่มีชื่อเสียง 
 

 - จัดสํงบุคลากรในสํวนทรัพยากรมนุษย์ เข๎ารํวมอบรมโครงการ Workshop ที่ยกระดับ
และพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานให๎องค์กรด๎วย ๕ เครื่องมือ (Integrated Model) ที่
จะชํวยดึงศักยภาพและสร๎างผลลัพธ์ในการทํางานที่แตกตาํงไดอ๎ยํางมีประสทิธิภาพ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในชํวงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 

8. สํงเสริมและสนับสนนุให๎บุคลากรเข๎ารับการทดสอบและประเมนิ
สมรรถนะด๎านทรัพยากรมนุษย์อยํางตํอเนื่อง 

 - สํวนทรัพยากรมนุษย์ได๎มกีารสํงเสริมและสนบัสนนุให๎บุคคลเข๎ารับการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะดา๎นทรัพยากรมนุษย์อยํางตํอเนื่อง 

9. ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิานภายใน 
 

-ดําเนินการจ๎างที่ปรึกษาดําเนนิการ มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏบิัตงิานที่สาํคัญในการ
จัดทําระบบการจัดการความรู๎และนวัตกรรม 

10. การประชุมคณะทํางานรูปแบบองค์กร และการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในเร่ืองรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกบัภารกิจ 

-มีการประชุมคณะทํางานจํานวน 1 ครั้ง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กําหนดทางเลือกในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรที่เหมาะสม และมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร จํานวน 1 
ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 

11. วิเคราะห์และกําหนดอัตรากําลังทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ และหา
แนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตรากาํลงัเพิ่มเติมให๎เหมาะสมกบั
ภารกิจ 

-ท่ีปรึกษาท าขอ้มูลเพิ่มเติมในประเดน็ขอ้เสนอแนะของคณะท างาน และใหน้ าเสนอขอ้มูล
ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเป็นขอ้มูลเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

12. นําเสนอผู๎มีอํานาจในการพิจารณาและเห็นชอบโครงสร๎าง 
อัตรากําลังและระดับตําแหนงํงานทีเ่หมาะสม  

-อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR04) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 
 

13. ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์  - มีการวางแผนการทบทวนสมรรถนะบุคลากรให๎สอดคลอ๎งกับสถานการณ์ ในไตรมาสที่ 
3/2564 

14. วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

 - มีการวางแผนการวางระบบการพัฒนารายบุคคล ในไตรมาสที่ 3/2564 

15. จัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู๎สืบทอดตําแหนงํ 
 

 - มีการวางแผนการจัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู๎สืบทอดตําแหนงํ ในไตรมาสที่ 
3/2564 

16. สื่อสารและให๎ความรู๎กับผู๎บริหารและบุคลากรในการนําไป
ปฏิบัติ 

 - มีการวางแผนการสื่อสารให๎ความรู๎กับผู๎บริหารและบุคลากรในการนําระบบพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบตัิ ในไตรมาสที่ 4/2564 

17. ทบทวนและจัดทําคํูมือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์มาใช๎ 
 
 

-ยังไมํมีการดําเนินการ 

18. กําหนดแผนงานหรือแนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีมาใช๎ใน
การดําเนินการด๎านทรัพยากรมนุษย์รํวมกับสํวนเทคโนโลยี
สารสนเทศ            
 

-ยังไมํมีการดําเนินการ 



ความเสี่ยงด๎านการเงิน (Financial Risk: FR) 

1. ความเสี่ยงจากการหารายได๎นอกงบประมาณไมํได๎
ตามเปูาหมาย (FR01)  



ผลกระทบและโอกาส 

          

          

           

   T        

  A 
      

ไตรมาส 2/2564 

          

          

           

   T        

  A 
      

รายได๎จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

รายปี 2564 

FR01  

ความเสี่ยงด๎านการเงิน  
(Financial Risk: FR) 1. ความเสี่ยงจากการหารายได๎นอกงบประมาณไมํได๎ตามเปูาหมาย (FR01)  

รายได๎จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

    100-96        95-91       90-86       85-81     80-76 
ร๎อยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของสํานักสํงเสริมความรู๎และกิจการ
พฤกษศาสตร์ 

(Likelihood) 

I =  15,328,723.31 ลบ.  
L = 0 % 

 ≤38.46 

 38.47 - 39.65 

 39.66 - 40.87 

 40.88 - 42.14 

42.15 - 43.44  

           50-46       45-41       40-36      35-31       30-26 
ร๎อยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของสํานักสํงเสริมความรู๎และกิจการพฤกษศาสตร์ 
(Likelihood) 

 
≤25.14 

 
25.15 – 25.92 

 
25.93 – 26.72 

 
26.73 – 27.55 

 
27.56 – 28.40 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและ
อุปสรรค 

1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให๎เข๎าถึงกลุํม
ลูกค๎าในวงกว๎าง 
 

 - มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์และการขายผํานทางออนไลน์ทางชํองทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๏ค QSBG Shop    
 - บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์ไดม๎ีการศึกษาและพัฒนาตวัเองในการเขียน Content การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ให๎มีความนําสนใจโดยศึกษาจากสื่อออนไลน ์                      
 - สร๎างเครือขํายพันธมิตรด๎านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมชํองทางการประชาสัมพันธ์สร๎างการรับรู๎ให๎ครอบคลุม
กลุํมเปูาหมายโดยมุํงเน๎นสือ่ออนไลน ์                                

2. ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด๎านการให๎บริการเพ่ือ
สร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎เยี่ยมชม 
 
 

 - มีการดําเนินการเพ่ิมพูนความรู๎ในด๎านการให๎บริการและแกไ๎ขปัญหาเฉพาะหน๎าโดยเจ๎าหน๎าที่ทีม่ีประสบการณ์ในงาน
บริการนักทํองเที่ยวในชํวงวันที่ 6-25 มกราคม 2564              
 - มีการดําเนินการประชุมแลกเปลีย่นข๎อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของการให๎บริการแกํลกูค๎าของแตํละงานในสํวนงาน
บริหารกิจการร๎านค๎า เพ่ือนํามาปรับปรุงในการให๎บริการให๎ดียิ่งขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2564           

3. จัดทํามาตรฐานการคัดกรองนักทํองเที่ยวให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล  

 - ดําเนินการติดตัง้เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบตั้งสาํหรับสแกนหนา๎ผาก และฝุามือ แทนเครื่องวัดอุณหภูมิด๎วยมือจับซึ่ง
จําเป็นต๎องวัดระยะใกล๎ที่มีความเสี่ยงตํอการสัมผัส บริเวณปูอมบัตรจําหนํายตั๋ว /canopy walks 

4.จัดทําโปรโมชั่นให๎ลกูค๎ารู๎สึกค๎ุมคํากับเงินที่ตอ๎งจําย   - ดําเนินการออกโปรโมชั่น Giftset 4 เซ็ตของที่ระลึกจากสวนพฤกษศาสตร์ราคาพิเศษ โดยทั้ง 4 เซ็ต แถมฟรีกระเป๋า 
สปันบอนด์ 1 ใบ/รายการสั่งซื้อ ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น 11 ม.ค.2564 เป็นต๎นไป หรือจนกวําสินค๎าจะหมด                    
 - ออกโปรโมชั่นปฏิทินตัง้โต๏ะลายแคคตัสและไม๎อวบน้ําป ี2564 ราคาพิเศษ 95 บาท จากราคาปกติ 140 บาทตํอเลํม 
ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น 1 ก.พ.2564 เป็นต๎นไป                    
 - ออกโปรโมชั่นบัตรเข๎าชม 2 สวน 1 ซู ในราคาพิเศษ 330 บาท จากราคา 440 บาท โดยสามารถเข๎าชม (1)สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกติิ ์(2)อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (3)เชียงใหมํไนท์ซาฟารี ในงานบูธสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ ในงาน Best Chiangmai “กิน เที่ยว Check in เชียงใหมํ ไปเต๏อะ...ไปแอํว” ณ ศูนย์การค๎า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมํ แอร์พอร์ตบริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ตั้งแตํวันที่ 5-11 มี.ค. 2564 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและ
อุปสรรค 

5. เผยแพรํการประชาสัมพันธ์ให๎ อ.ส.พ. เป็นแหลํงทํองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหมํ  

 - ดําเนินการออกบูธสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ๎าสิริกติิ์ ในงาน Best Chiangmai “กิน เที่ยว 
Check in เชียงใหมํ ไปเต๏อะ...ไปแอํว” ณ ศูนย์การค๎าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหมํแอรพ์อร์ต ในชํวงวันที่ 
5-11 มีนาคม 2564 

6. อ.ส.พ. เตรียมความพร๎อมในการบริการกลุมํสถาบนัตามมาตรการ
การรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล 
 
 

 - องค์การฯได๎มีการดําเนินการพํนน้าํยาฆําเชื้อโรคโควิด 19  ทุกจุดสัมผัส และพํนน้ํายาในพื้นที่ทั่วทุกจุด
ทํองเที่ยวสําคัญภายในสวนในวันที่ 5 ม.ค.2564 และได๎ปฏิบัติตามมาตรการปูองกนัและลดความเสีย่งการ
แพรํระบาดของโรคโควิด 19 อยํางเครํงครัด เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นและอํุนใจในการเข๎ามาใช๎บริการ
ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ                                    
 - พนักงานผู๎ให๎บริการสวมหนา๎กากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัยตลอดเวลาและมอีุปกรณ์ปูองกันตวัเองที่
จําเป็นเชํน ถุงมือ แผํนใสครอบหน๎า (Face Shield)                                    
 - จัดให๎มีที่ล๎างมือพร๎อมสบูํหรือเจลแอลกอฮอล์ไว๎บริการในบริเวณตํางๆ เชํนจุดจําหนํายตั๋ว จุด
ประชาสัมพันธ์ จุดอื่นๆที่มีการจัดแสดงหรือกิจกรรมให๎บริการ                                 
 - จํากัดจํานวนผู๎ใช๎บริการไมํให๎แออัด จัดรอบในการเข๎าชม ลดกิจกรรมประเภทรวมกลุํม และจัด
ระยะหํางที่เหมาะสม โดยมีระยะหํางระหวํางบุคคลอยํางน๎อย 1-2 เมตร                 
 - จัดให๎มีถังขยะที่มีฝาปิดไว๎ในบริเวณสถานที่อยํางเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือสํงไปกําจัดอยําง
ถูกต๎อง                   
 - มีมาตรการติดตามข๎อมูลของผู๎มาใช๎บริการด๎วยการบันทกึจัดทําสมุดสําหรับลงทะเบียน (Check in 
ด๎วยการเขียน) เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลของนักทํองเที่ยวในสํวนของชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

7. พัฒนาจุดดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเยี่ยมและใช๎บริการ                              - ดําเนินการปรับปรุงพื้นทีเ่ส๎นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระรามให๎มีความนําสนใจและ
ปลอดภัย มีการจัดทําจุดพักให๎บริการ เชํน ม๎านั่งและจัดตกแตํงพื้นที่โดยรอบให๎สวยงาม 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและ
อุปสรรค 

8. ให๎มีการจัดแตํงพื้นที่ให๎มีความสวยงามหรือมีความโดดเดนํ มีปูาย
สื่อความหมายเพิ่มความนําสนใจและสํงเสริมการเรียนร๎ู มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกได๎มาตรฐาน        

 - ดําเนินการปรับปรุงพื้นทีเ่ส๎นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์-พระราม ให๎มี
ความนําสนใจและปลอดภัยและมีการจัดทาํจุดพักให๎บริการ 
 - ดําเนินการจัดแตํงโรงเรือนกลว๎ยไม๎ เฟิร์น ให๎มีความสวยงามดึงดูดนําสนใจ 
 

9. สํารวจความพึงพอใจของผู๎มาใช๎บริการ 
  

 - อยูํระหวํางการสํารวจความพึงพอใจในการให๎บริการ 

10.จัดกิกรรม Event รํวมกับพันธมิตรธุรกิจทํองเที่ยว  - มีการจัดกิจกรรมสงํเสริมการตลาดรํวมกบัเครือขําย (พันธมิตร/ค๎ูค๎าทางธุรกิจ) เพ่ือ
ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าเที่ยวสวนฯ รํวมกับโครงการ We Love Chiangmai และ
เครือขํายพันธมิตรด๎านธุรกิจทํองเที่ยว เชํน สวนสัตว์เชียงใหมํ เชียงใหมํไนซาฟารี 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ฯลฯ และได๎มีการจัดกจิกรรมสํงเสริมการตลาดรํวมกบั
เครือขําย (พันธมิตร/ค๎ูค๎าทางธุรกิจ) เพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าเที่ยวสวนฯ โดย  
1. จัดทําแพคเกจบัตรเดียวเที่ยว 4 ที่ ราคา 999 บาทโดยเป็นการรํวมมือกันกับ 4 
พันธมิตร( ปางช๎างแมํแตง/ค๎ุมเสือแมํริม/สวนพฤกษศาสตร์ แมํริม/ลํองแพแกํงกึ๊ดริ
เวอร์ไซด์) ในการทํากิจกรรม ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น 31 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 
2564  
2. แพ็คเกจสํงเสริมการทํองเที่ยว "2 สวน 1 ซู" พร๎อมโปรโมทผํานเพจเฟซบุ๏ค QSBG 
Shop (ระยะเวลาจัดโปรโมชั่นเดือนมีนาคม - 30 กันยายน 2564 )  



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและ
อุปสรรค 

11. เพ่ิมชํองทางในการขายผํานระบบออนไลน์ 
 

 - มีการดําเนินการประชุมสาํนักสงํเสริมฯเกี่ยวกับการเพิ่มการหารายได ๎โดยมีการ
หารือในสํวนของการขายผํานระบบออนไลน์โดยการไลฟส์ด ในวันที่ 23/3/2564 

12. ผลิตสินค๎าหรือโปรแกรมทอํงเที่ยวให๎เหมาะสมกบัสานการณ์  
Covid-19 
 

 - มีการประชุมสํานักสงํเสริมฯ เกี่ยวกับการเพ่ิมการหารายได ๎โดยมีการหารือใน
สํวนของการขายผํานระบบออนไลน์ (การไลฟ์สด) ในวันที่ 23/3/2564 

13. ศึกษาความต๎องการของตลาดกลุมํเปูาหมาย 
 

 - มีการดําเนินการออกแบบแบบสอบถามเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ สินค๎า และบริการ
ของ  
อ.ส.พ. พร๎อมศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบใน
การสํารวจการรับร๎ูด๎านตลาด 

14. เผยแพรํประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค๎าของ อ.ส.พ. เพ่ิมมากขึ้น 
 

 - มีการดําเนินการประชุมสาํนักสงํเสริมฯเกี่ยวกับการเพิ่มการหารายได ๎โดยมีการ
หารือในสํวนของการขายผํานระบบออนไลน์โดยการไลฟส์ด ในวันที่ 23/3/2564 



ความเสี่ยงด๎านกฎหมายและข๎อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎องคดี (CR01) 



ผลกระทบและโอกาส 1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎องคดี  (CR01) 

ไมํมีการฟูองร๎อง 

มีการดําเนินดําเนินคดีตํอ
ศาลชั้นต๎น 

 

มีการดําเนินคดีตํอศาล
อุทธรณ์ 

มีการดําเนินคดีตํอศาลฎีกา 

มีการดําเนินการบังคับคดี 

0-10 
ครั้ง 

11-20 
ครั้ง 

21-30 
ครั้ง 

31-40 
ครั้ง 

41-50 
ครั้ง 

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฟูองร๎อง 
(Likelihood) 

ระดับความเสียหาย 
(Impact) 

ไตรมาส 2/2564 
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จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฟูองร๎อง 
(Likelihood) 

ระดับความเสียหาย 
 (Impact) 

ไตรมาส 4/2564 

          

          

       

 T 
      

A 
        

0-10 
ครั้ง 

11-20 
ครั้ง 

21-30 
ครั้ง 

31-40 
ครั้ง 

41-50 
ครั้ง 

ไมํมีการฟูองร๎อง 

มีการดําเนินดําเนินคดีตํอ
ศาลชั้นต๎น 

 

มีการดําเนินคดีตํอศาล
อุทธรณ์ 

มีการดําเนินคดีตํอศาลฎีกา 

มีการดําเนินการบังคับคดี 

CR01  
I = มีการดําเนินคดีตํอศาลชั้นต๎น 
L= 1 ครั้ง 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 

1. เสริมสร๎าง ทักษะ ให๎ความรู๎ความเข๎าใจ แกํเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับกฎ ระเบียบให๎
ปฏิบัติงานได๎ถกูต๎อง   

- ไมํมีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ Covid-19  สถานการณ์การแพรํระบาดของ 
Covid-19  

2. จัดอบรมให๎ความรู๎ให๎กับพนักงานเรื่องระเบียบข๎อบังคับ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

- ไมํมีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ Covid-19  

3.  จัดทําข๎อมูลองค์ความรู๎การปฏิบัติตามระเบยีบข๎อบังคับ      
 

 - อยูํระหวํางการจัดทํา แก๎ไข ปรับปรุง ระเบียบข๎อบังคับ  อยูํระหวํางการจัดทํา แก๎ไข 
ปรับปรุง ระเบียบข๎อบังคับ  

4. การทํามาตรการเจาะลึกถงึปัญหาที่เกดิขึ้นจากการออกระเบียบข๎อบังคับ และ
สาเหตุถึงการไมปํฏบิัตติามกฎระเบียบข๎อบังคับ ของสํวนงานนั้นๆ โดยงานกฎหมายได๎
มีการวางแผนเข๎าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาทีเ่กิดขึ้นพร๎อมทั้งรํวมกันรับฟังถงึ
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบังคับตํอไป 

 - วันที่ 5 ก.พ. 64 จัดทําแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
เพ่ือใช๎ประกอบการพิจารณาแก๎ไขปรับปรุงระเบียบและข๎อบังคับของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์                         
 - วันที่ 18 มี.ค. 64 งานกฎหมายและสํวนบริหารการเงินการคลงั ได๎
รํวมกันประชุมพิจารณาอภิปรายรํวมกันเพื่อหารือเร่ืองการปรับปรุงแกไ๎ข
ข๎อบังคับเกี่ยวกับการเงิน                         

ระเบียบ ข๎อบังคับ ต๎องใช๎เวลาอําน
และทําความเข๎าใจ รวมถึงการ
แก๎ไขต๎องคํานึงถึงผลกระทบในด๎าน
อื่นๆ ด๎วยจึงเป็นขั้นตอนที่ต๎องใช๎
เวลามาก 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ให๎กับผู๎บังคับบัญชา 
 

- ไมํมีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ Covid-19  สถานการณ์การแพรํระบาดของ 
Covid-19  

6. ผอ.มอบนโยบายในการประชุมผู๎บริหาร 
 

  - วันที่ 5 มี.ค. 64 ประชุมผู๎บริหารอ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2564 งานกฎหมาย
รายงานผลแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อใช๎
ประกอบการพิจารณาแก๎ไขปรับปรุงระเบียบและข๎อบังคับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ พร๎อมเสนอข๎อบังคับและระเบียบที่จะปรับปรุงแก๎ไข                                      

7. จัดกิจกรรมเพื่อให๎เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวทางการปฏิบตัิเรียนรู๎
รํวมกันกับหนํวยงานภายนอก 

- ไมํมีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ Covid-19  



ความเสี่ยงด๎านกฎหมายและข๎อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR) 

2. ความเสี่ยงจากการไมํได๎รับสิทธิ์ในการใช๎ประโยชน์
พื้นที่ (CR02) 
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ระดับ 2 
= 3 

 

 

ระดับ 3 
= 2 

 

ระดับ 4 
= 1 

 

ระดับ 5 
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จํานวนพื้นที่เปิดใหมํ  
ที่ได๎รับอนุญาต 

(Impact) 

ไตรมาส 2/2564 
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รายปี 2564 

ความเสี่ยงด๎านกฎหมาย 
และข๎อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR)  

2. ความเสี่ยงจากการไมํได๎รับสิทธิ์ในการใช๎ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

CR02  
I = 1 พื้นที่ (สุพรรณบุรี)  
L= ร๎อยละ 100 
(ดําเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตใช๎
พื้นที่ ทั้ง 4 แหํง) 

ระดับ 1 
= 4 

 
100-96    95-91      90-86     85-81       ≤ 80 

ร๎อยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนขอใช๎พ้ืนที่ 
(Likelihood) 

 100-96    95-91      90-86     85-81       ≤ 80 
ร๎อยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนขอใช๎พ้ืนที่ 

(Likelihood) 

จํานวนพื้นที่เปิดใหมํ  
ที่ได๎รับอนุญาต 

(Impact) 

ระดับ 2 
= 3 

 

 

ระดับ 3 
= 2 

 

ระดับ 4 
= 1 

 

ระดับ 5 
= 0  

 

ระดับ 1 
= 4 

 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 2) ปัญหาและอุปสรรค 

1. การเข๎าไปศึกษาเรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชน ผู๎นําชุมชน รวมถึงการเข๎าไปให๎ความรู๎
ถึงวัตถุประสงค์ในการดําเนนิงานอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 

 - ดําเนินการสํารวจพื้นที่ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์และดําเนินการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ให๎แกํ
ประชาชนในพื้นที่  เกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของสวน
พฤกษศาสตร์ และสร๎างความตระหนักในการหวงแหนทรัพยากร
พรรณพืชให๎กับประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 4 พื้นที่ 

2. การประชุมหารือรํวมกับระหวําง อ.ส.พ. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
 
 

 - ดําเนินการประชุมหารือรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎าง
เครือขํายสวนพฤกษศาสตร์ระดับชุมชนในด๎านการอนุรักษ์นอกถิ่น 
และเป็นฐานในการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืน 

3. ศึกษาความต๎องการของชุมชน และออกแบบแนวทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่ห๎มี
ความโดดเดํน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

 - ดําเนินการศึกษาความต๎องการของชุมชน และออกแบบแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ให๎มีความโดดเดํน รํวมกับหนํวยงานในพื้นที่ 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2/2564 

ระดับผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 

(Impact : I) 

สูงมาก 5         

สูง 4           

ปานกลาง 3     

น๎อย 2       

น๎อยมาก 1       

แผนภูมิความเสี่ยง อ.ส.พ. 

(Risk Profile) 
1 2 3 4 5 

น๎อยมาก น๎อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ไตรมาส 2/2564 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 

SR01  SR02  

OR01  OR02  

OR03  

FR01  

CR01  

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) 

(SR01) ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจํานวนผู๎เยี่ยมชม  

อ.ส.พ. ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย  

(SR02) ความเสี่ยงด๎านความพึงพอใจของผู๎เยี่ยมชม  

อ.ส.พ.  

(SR03) ความเสี่ยงจากการไมํสามารถเป็นแหลํงอนุรักษ์

พรรณไม๎หายากนอกถิ่นกําเนิดได๎ตามเปูาหมายกลยุทธ์

ระดับโลกวําด๎วยการอนุรักษ์พืช   

(OR01) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู๎เยี่ยมชม  

อ.ส.พ.  

(OR02) ความเสี่ยงด๎านสารสนเทศและการรักษาความ

มั่นคงทางไซเบอร์   

(OR03) ความเสี่ยงจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียไมํเข๎าใจ

บทบาทและภารกิจขององค์การ 

(OR04) ความเสี่ยงจากการไมํสามารถนําระบบบริหาร

ทุนมนุษย์มาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

(FR01) ความเสี่ยงจากการหารายได๎นอกงบประมาณ

ไมํได๎ตามเปูาหมาย   

(CR01) ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎องคดี 

(CR02) ความเสี่ยงจากการไมํได๎รับสิทธิ์ ในการใช๎

ประโยชน์พื้นที่ 

CR02 

SR03  

OR04 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ประจําปี 2564 
ไตรมาสที่ 3  (1 เมษายน –30 มิถุนายน 2564) 

 



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : SR) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : FR) 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน 
(Operational Risk : OR) 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
และข้อกําหนดผูกพันธ์องค์กร
(Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความ
พึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย (SR01) 

1. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัย
ของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 

 
3.ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนด จากกรณีแพร่
ระบาด COVID-19 (CR02) 

 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน
BGCI  (SR02) 

ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564  

1. ความเสี่ยงจากการหารายได้
นอกงบประมาณไม่ไดต้าม
เปูาหมาย(FR01) 
 2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลีย่น

การบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล  
(OR02)  

3.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนาํระบบ
บริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(OR03) 

2. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้อง
คดี(CR01) 



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01)  



ไตรมาส 3/2564 

        

          

    

T       

A       

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 

จํานวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
≤ 303,842 

 303,843 – 341,823 
 

341,824 – 379,803 

379,804 – 417,783 

417,784 – 455,764 
 

รายปี 2564 

         

          

    

T       

A       

จํานวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
 ≤ 366,075 

 366,076 – 411,835 
 

411,836 – 457,594 

457,595 – 503,353 

503,354 – 549,113  

(Likelihood) (Likelihood) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 

SR01  
I = 212,514  คน 
L =อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจ 

   ≥80       75-71     70-66      65-61      ≤ 60 
ร้อยละของความพึงพอใจ  

 

   ≥80       75-71     70-66      65-61      ≤ 60 
ร้อยละของความพึงพอใจ  

 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1.ติดตามเร่งรัดการทาํกิจกรรมสง่เสริมการเข้าเยี่ยมชมของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส  
 
 

 - ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้ดาํเนินการเร่งรัดการดาํเนินกิจกรรมและการกาํหนด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย
พันธมิตร เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมสวน (งานเทศกาลลาบเมือง 64 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ 
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว) 

 - ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้
กลุ่มเปูาหมายไม่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีผู้คน
พลุกพล่าน จึงทําให้การดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
การท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่กําหนด 
- อ.ส.พ. กําหนดให้ปิดสวน
ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย 

2.ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกสาํหรบักลุ่ม
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
 

 - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 3 ส่วน
ประชาสัมพันธ์และการตลาดจึงไดป้รับแผนการดําเนนิงาน/กลยุทธ์ตา่งๆ ทางด้านประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการสือ่สารกจิกรรมผ่านช่องทาง Social Media อาทิ Facebook, 
Line Official เป็นต้น  

3. จัดทํา contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือ
ร่วมมือกันจัดทํา Package ต่างๆ ร่วมกัน  
 

 - มีการจัดทําข้อมูลcontract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือร่วมมือกันจัดทําPackage 
ต่างๆ ร่วมกัน ประกอบด้วย 
1. การจัดทําโปรโมชั่นร่วมกับกองทุน We love Chiang Mai ค่าบัตรเข้าชมสวนฯ ลด 50% ไม่
รวมค่ายานพาหนะ พร้อมรับฟรีโปสการ์ด 
2. การจัดทําแพคเกจบัตรเดียวเที่ยว 4 ที่ ราคา 999 บาทโดยเป็นการร่วมมอืกันกบั 4 พันธมิตร 
(ปางช้างแม่แตง/คุ้มเสือแม่ริม/สวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม/ล่องแพแก่งกึ๊ดริเวอร์ไซด์)  
3. การจัดทําแพ็คเกจส่งเสริมการทอ่งเที่ยว "2 สวน 1 ซู" พร้อมโปรโมทผ่านเพจเฟซบุ๊ค QSBG 
Shop 

4. มีการประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้องเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าในการดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ  

 - ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้มกีารประชุมบุคลากรประจําส่วนและสว่นงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เป็นประจําทุกเดือน 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. จัดทําแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพ้ืนที่แหล่ง
เรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น 

 - ดําเนินการออกแบบ Interactive Content และตรวจทาน ปรับแก้ข้อมูลให้เหมาะสมถูกต้อง  
ในบริเวณพ้ืนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสนุพระอินทร์-พระราม 

2. จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกบัทุกช่วงชั้น      
 

 - เตรียมดําเนินการจัดอบรมการดํารงชีวิตของพืชและสิ่งแวดลอ้มสําหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย
ในช่วงเดือน พ.ค.2564 แต่ไม่สามารถดาํเนินการได้เนื่องดว้ยสถานการณ์โรคระบาด Covid -19 
ทําให้การดําเนินงานในด้านการอบรมในหวัข้อดังกล่าวตอ้งระงับไป 

3.จัดทําคู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ถา่ยทอดความรู้และจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้            
 

 - ดําเนินการเรียบเรียงและออกแบบข้อมูลในการจัดทําคู่มือเส้นทางการศึกษาธรรมชาต ิ                                      
 - ดําเนินการเรียบเรียงและออกแบบข้อมูลในการจัดทําคู่มือการบรรยายนิทรรศการพิพิธภณัฑ์                                               

4.ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทํางานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

 - มีการประชุมติดตามดําเนินงานเกีย่วกับการพัฒนาพ้ืนที่แหลง่เรียนรู้เส้นทางกระสุนพระอินทร์-
พระราม ร่วมกับส่วนจัดแสดง ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบํารุง ในเดือน เม.ย. 
2564   

5. เพ่ิมสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code,  
คลิปวีดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู้ 

 - จัดทําข้อมูลในการจัดทําสื่อการเรียนรู้ AR เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ ลงใน Website องค์การ
ฯและเผยแพร่ 

6. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี 
 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทาํแบบสอบถาม 

7. พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง
เพ่ิมเติมข้อมูลสําหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 - มีการจัดทําข้อมูลการปรับปรุงฐานข้อมูลพรรณไมใ้น website http://www.qsbg.org และ 
Application Botany4thai 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษา
ธรรมชาติให้ตอบสนองตรงกับกลุม่เปูาหมาย                    
 

 - ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไมว้งศ์ปาล์มให้มคีวามน่าสนใจและ
ปลอดภัย มีการจัดทําจุดพักให้บริการเช่น ม้านั่งและจัดตกแต่งพื้นทีโ่ดยรอบให้สวยงาม
ดําเนินการเรียบร้อย                                                    

2. มีการปรับปรุงภูมทิัศน์ให้มีความสวยงามโดดเดน่  
ดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างสม่ําเสมอ 

 - ปลูกดอกเทียนนิวกินเีพ่ิมบรเิวณลานนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสวยงาม ปรับปรุงทาสี
ทางเดินเช่ือมระหว่างเรือนกระจก บริเวณสวนโรบิเลีย  



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตาม
มาตรฐานBGCI (SR02)  



        

          

    

T        

 A       

ไตรมาส 3/2564 

        

          

    

T        

 A       

รายปี 2564 

(Likelihood) (Likelihood) 

เกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน 
ตามบันทึกข้อตกลง  

(Impact)  

เกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน 
ตามบันทึกข้อตกลง  

(Impact)  

 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI  

 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk: SR) 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI   (SR02) 

SR02  
I = ดําเนินการตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 
L = ร้อยละ 100 

ผ่านค่ะเกณฑ์
ระดับ 3 

 
ผ่านค่ะเกณฑ์ 

ระดับ 4 

 

ศึกษามาตรฐาน/
วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

  100-91     90-81     80-71     70-61     ≤60  
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI  

 

ผ่านค่ะเกณฑ์
ระดับ 2 

 

 

ผ่านค่ะเกณฑ์
ระดับ 1 

 

 

ผ่านค่ะเกณฑ์
ระดับ 3 

 
ผ่านค่ะเกณฑ์ 

ระดับ 4 

 

ศึกษามาตรฐาน/
วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ผ่านค่ะเกณฑ์
ระดับ 1 

 

 
ผ่านค่ะเกณฑ์

ระดับ 2 
 

 

  100-91     90-81      80-71     70-61      ≤60 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิตให้ครอบคลุมมาตรฐาน 
BGCI  ให้มีการเผยแพร่และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

-ประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 1 ครั้ง และมีการศึกษามาตรฐาน BGCI และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด ทําให้มีข้อจํากัดเรื่องการ
อบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรใน
ภาคปฏิบัติ 

2. จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากนักวิชาการ การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

-ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุลากรที่ปฏิบัตหินา้ที่ในการรวบรวมพรรณไม ้การเก็บ
รวบรวมพรรณไม้ บันทึกข้อมูลพรรณไม้ให้ครบถ้วน และมีการตรวจสอบ
รายชื่อที่ถูกต้องนักนักวิชาการ 

3. การให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  

-ยังไม่มีการดําเนินการเนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19 

4. ทบทวนนโยบายการจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน -กําหนดแผนการดําเนินงานในปี 2565 

5. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาและจัดทํา Business Model 
 

-ประสานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ 

6. จัดทําข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่กําหนดให้มีการจัด
แสดงข้อมูลใน website 
 

-กําหนดประเด็นการดาํเนินงานตามมาตรการหนว่ยงานภาครัฐที่ต้องมกีาร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใน Website  

7. กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรายการให้ชัดเจนและกําหนดช่วงเวลา
ในการดําเนินงานปรับปรุงข้อมูลที่ชัดเจน 
 

-หารือกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการปรับปรุง
ข้อมูล 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหา 
และอุปสรรค 

8. ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและจัดหางบประมาณในการ
ดําเนินการ 
 

-คณะทํางานหารือร่วมกันในการจัดการงบประมาณในการดําเนินการในปี 
2564 ในกรณีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก BGCI และกําหนดแผนงานในปี 2565 

9. กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการข้อมูลที่ชัดเจน -คณะทํางานประชุมร่วมกันในการกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการเพ่ือ
ยกระดับการดําเนินงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

10. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 

-ดําเนินการรวบรวมข้อมูล และศึกษากฎระเบียบในการดําเนินงาน และ
กําหนดแผนการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อ.ส.พ.ในปี 2565 

11. จัดทํามาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องและนําเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

-ดําเนินการในปี 2565 

12. เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคลากรให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ดําเนินการในปี 2565 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 



        

          

    

      

 A T       

ไตรมาส 3/2564 

        

          

    

      

 A T       

รายปี 2564 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ปฐมพยาบาล 

นําส่งโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล 

สาหัสเข้า ICU 

ถึงแก่ชีวิต 

ปฐมพยาบาล 

นําส่งโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที ่
โรงพยาบาล 

สาหัสเข้า ICU 

ถึงแก่ชีวิต 

OR01  
I = ไม่มี 
L = ไม่มี 

0-4         5-8         9-12         13-16        17-20 
ครั้ง/ปี       คร้ัง/ปี         คร้ัง/ปี         คร้ัง/ปี         คร้ัง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ป ี
(Likelihood) 

 0-5          6-10        11-15       16-20       21-25  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ปี 
(Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

1. จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จําหน่ายบัตรและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย
ให้มีการแนะนําตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด
ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
 

- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์
ขับขี่ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
บ่อย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิด
ผ่านเส้นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม้ 
- สํารวจเส้นทางสัญจรภายในสวนฯ เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่อยู่เสมอ 

- ยังมีนักท่องเที่ยวชาว 
ต่ า ง ช า ติ ฝุ า ฝื น ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ลงเส้นทางหอ
พรรณไม้ 
- ยังมีเจ้าหน้าที่ภายในบางท่าน 
ฝุาฝืนการขับขี่ผ่านปูายแจ้ง
เตือน 

2. ติดตั้งปูายเตือน 
 
3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ 
 
4. จัดรถให้บริการสําหรับผู้เข้าเยี่ยมชมที่ไม่ชํานาญเส้นทาง 

5. การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบดว้ยการ
สํารวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งปูาย
สัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที ่ที่มีอันตรายสูง   
 

- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์
ขับขี่ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
บ่อย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิด
ผ่านเส้นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม้ 6. จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที ่



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

7. เพ่ิมปูายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ้ง
เตือนนักท่องเที่ยว  

- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่าน
เส้นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม้ 

8. ให้เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม - ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการมีการสั่งการ รปภ. เพื่อแจ้งเตือน
นักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณพื้นที่สวน ห้ามไม่ให้ขับขี่ลงเส้นทาง
หน้าอาคารหอพรรณไม้ 

9. ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสีย่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
นักท่องเที่ยวเป็นประจํา 
 

- ตรวจติดตามความเรียบร้อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่
ผ่านเส้นทางหน้าอาคารหอพรรณไม้ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อย) และ
ช่วงฤดูฝนถนนลื่น 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

2.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กรเป็นระบบดิจิทัล  (OR02) 
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ไตรมาส 3/2564 
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รายปี 2564 

2.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรบัเปลี่ยนการบริหารจัดการองคก์รเป็นระบบ
ดิจิทัล  (OR02) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

OR02  
I =  จัดเตรียมข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์และจัดทํา EA  
L = ร้อยละ 50 

เผยแพร่ และนําไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาระบบ 

มีการจัดทํารายละเอียด EA 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผน 
 

จัดทําร่าง EA แล้วเสร็จ 

เร่ิมดําเนินการแต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทํา 
EA 

เผยแพร่ และนําไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาระบบ 

มีการจัดทํารายละเอียด EA 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผน 
 

จัดทําร่าง EA แล้วเสร็จ 

เร่ิมดําเนินการ 
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
จัดทํา EA 

การจัดทํา EA 

(Impact) 

การจัดทํา EA 

(Impact) 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล 

(Likelihood) 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล 

(Likelihood) 

100-81        80-61       60-41      40-21      ≤ 20 100-81        80-61       60-41      40-21      ≤ 20 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR02) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบ EA 
 

 - ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเตรียมการวิเคราะห์และจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) และอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุในการจัดหาที่
ปรึกษา 

ไ ม่ มี ง บ ป ร ะม าณสนั บ สนุ น
จําเป็นต้องหาแหล่งงบประมาณ
จากด้านอื่น 

2. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานร่วมกันผู้รับจ้าง  - นัดประชุมภายในเพื่อเตรียมวางแผนทํางานร่วมกับผู้รับจ้าง 

3. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 
 

 - การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E –office) และ 
ระบบบริหารงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ERP)” ประจําปี 2564  และ การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO 
Conference)”  

- สถานการณ์โรคระบาด  
Covid -19 
 

4. จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ   - คู่มือ การใช้งานระบบการประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) 

5. จัดส่งบุคลากรด้าน IT เข้ารับการอบรมจากภายนอก 
 
 

 - การฝึกอบรมผู้ใช้งานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- สถานการณ์โรคระบาด  
Covid -19 
 

6. จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมมนา อบรม ดู
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - การอบรมสัมมนาแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปี 2564 การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 2564 



ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย์มา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 



          

          

           

 T          

A 
        ระดับ 1 

ระดับ 2 
 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

ไตรมาส 3/2564 กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย์ 

(Impact)  
           

          

 T           

A 
      

        ระดับ 1 

ระดับ 2 
 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

รายปี 2564 

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจําปี 
 (Likelihood) 

ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจําปี 
 (Likelihood) 

100-91    90-81    80-71    70-61   ≤60 ≥ 51      41-50     31-40      21-30     ≤20 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(OR03) 

OR03  

I = มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการ
ทุนมนุษย์ เพื่อจัดทํานโยบายกระบวนการ 
ขั้นตอนการดําเนินงานและแบบฟอร์ม ซ่ึง
ประกอบด้วย ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบการวิเคราะห์สมรถนะ 
เป็นต้น 
L= ร้อยละ31.4 

กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย์ 

(Impact)  
 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ทบทวนยุทธศาสตร์การดาํเนินงานกับส่วนนโยบายและแผน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วในไตรมาส 2/2564 

2. การนําค่านิยมองค์กรมาทบทวนสมรรถนะบุคลากรทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร 

-ดําเนินการเรียบร้อยโดยที่ปรึกษาดา้นการวางระบบบริหารทรัพยากรทุนมนษุย์ 

3.การจัดทําคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 

 - มีการจัดทําคู่มือการบริหารทุนมนษุย์ ประกอบด้วยนโยบาย กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินการ และแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการและสร้างระบบ
บริหารทุนมนุษย์ให้เป็นรูปธรรมแลว้เสร็จ 

4.การดําเนินงานตามคู่มือ 
 

 - มีการสัมมนากระบวนการ ระเบียบปฏิบัติงานด้านการบริหารทนุมนุษย์ เพ่ือสื่อสารให้
บุคลากรในส่วนทรัพยากรมนษุย์ เข้าใจกระบวนการ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทุนมนุษย์  

5. ดําเนินงานตรวจติดตามภายใน  
 

 - มีการตรวจติดตามภายในในหัวข้อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์  
ทุกไตรมาส 

6.รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร   - มีการรายงานผลการตรวจติดตามภายในในหัวข้อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกไตรมาส  

7. จัดส่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนษุย์เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานทีม่ี
ชื่อเสียง 
 

มีการสัมมนาภายความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, การบริหารทุนมนุษย์กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 
 

8. ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบและประเมนิ
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

 - ส่วนทรัพยากรมนุษย์ได้มกีารส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคคลเข้ารับการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

9. ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิานภายใน -ดําเนินการเรียบร้อยโดยที่ปรึกษาวางระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
10. การประชุมคณะทํางานรูปแบบองค์กร และการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในเรื่องรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกบัภารกิจ 

-มีการประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสาํนักงาน กพร. จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 
3 มีนาคม 2564 และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรถึงข้อเสนอของ ทส.และ กพร. ใน
ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2564  
-คณะทํางานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 รอนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
พิจารณา 

11. วิเคราะห์และกําหนดอัตรากําลังทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ และหา
แนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตรากาํลงัเพิ่มเติมให้เหมาะสมกบั
ภารกิจ 

-อยู่ระหว่างการทบทวนใหม่ตามผลการรับฟังความคิดเห็น 

12. นําเสนอผู้มีอํานาจในการพิจารณาและเห็นชอบโครงสร้าง 
อัตรากําลังและระดับตําแหนง่งานทีเ่หมาะสม  

-รอคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่ได้รับการแต่งตั้งชุดใหม ่

13. ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์  - มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ การวางแผน
ฝึกอบรมระยะยาว และการวางแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อใช้ในการวางกรอบการพัฒนา
รายบุคคลและเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับเส้นทางอาชีพ และการพัฒนาเส้นทางอาชีพและแผน
ผู้สืบทอดตําแหน่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

14. วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

 - มีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานการฝึกอบรม การพัฒนาทุนมนุษย์ การประเมินขีด
ความสามารถ รวมถึงแผนสืบทอดตําแหน่งเพื่อเป็นการวางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 
 

15. จัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตําแหนง่ 
 

 - มีการจัดทําระเบียบการจัดทําแผนสืบทอดตาํแหน่งเพ่ือเป็นการวางระบบการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล  

16. สื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการนําไป
ปฏิบัติ 

- มีการวางแผนการสื่อสารให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการนาํระบบพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบตัิ ในไตรมาสที่ 4/2564 

17. ทบทวนและจัดทําคู่มือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ 
 
 

-ยังไม่มีการดําเนินการ 

18. กําหนดแผนงานหรือแนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ            
 

-ยังไม่มีการดําเนินการ 



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 

1. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้
ตามเปูาหมาย (FR01)  



ผลกระทบและโอกาส 

          

          

           

   T        

  A 
      

ไตรมาส 3/2564 

          

          

           

   T        

  A 
      

รายได้จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

รายปี 2564 

FR01  

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

รายได้จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

   100-96       95-91      90-86          85-81    80-76 
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมความรู้และกจิการพฤกษศาสตร์ 

I =  17,462,597.45 ลบ.  
L = 0 % 

 
≤31.02 

 
31.03 - 31.97 

 
31.98 - 32.96 

 
32.97 - 33.98 

 
33.99 - 35.03 

 ≤38.46 

 38.47 - 39.65 

 39.66 - 40.87 

 40.88 - 42.14 

42.15 - 43.44  

     75-71       70-66       65-61        60-56     55-51 
ร้อยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมความรู้และกจิการพฤกษศาสตร ์

 (Likelihood) (Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและ
อุปสรรค 

1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
 

 - มีการประชาสัมพันธ์และการขายผ่านทางออนไลน์ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๊ค QSBG 
Shop     
 - มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการทางช่องทางแอพลิเคชั่น TIKTOK  @service.qsbg                           
- มีการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "ความลับของกลิ่นหอมจากพรรณไม"้จากนักวิชาการขององค์การฯใน
ช่องทางเพจฟซบุ๊ค QSBG Shop ในวันที่ 29 มิ.ย.2564                                   

2. ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม 

 - จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในงานทาํการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในงานบริการนักท่องเที่ยวในช่วงปิดสวนฯ(15 เมษายน-13 
มิถุนายน 2564)                                   
 - มีการดําเนินการประชุมแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการแก่ลกูค้าของแต่
ละงานในส่วนงานบริหารกจิการร้านค้า เพ่ือนํามาปรับปรุงในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 - ดําเนินการปรับปรุงสตูรเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟในร้านจําหน่ายเครื่องดื่ม รวมทั้งมีการเพิ่มเมนู
เพ่ือสุขภาพแบบคโีต  

3. จัดทํามาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  

 - ดําเนินการติดตัง้เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบตั้งสาํหรับสแกนหนา้ผาก และฝุามือ แทนเครื่องวัดอุณหภูมิ
ด้วยมือจับซึ่งจําเป็นต้องวัดระยะใกล้ที่มีความเสี่ยงต่อการสมัผัส บริเวณปูอมบัตรจําหน่ายตัว๋ /canopy 
walks                                                                     

4.จัดทําโปรโมชั่นให้ลกูค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ตอ้งจ่าย   - ดําเนินการอออกโปรโมชั่น Safety Set ชุดปูองกันโควิด-19 ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ทําความ
สะอาดมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ และ ครีมทามือ ในราคา 320 บาท (ส่งฟร)ี 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและ
อุปสรรค 

5. เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ อ.ส.พ.เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่  

 - มีการจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดร่วมกบัเครือข่าย แบบ Online เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าเที่ยว
สวนฯ ร่วมกับโครงการ We Love Chiangmai และเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น 
Central Festival Big C ไปรษณีย์ไทย  สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ฯลฯ 

6. อ.ส.พ.เตรียมความพร้อมในการบริการกลุม่สถาบันตามมาตรการ
การรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล 
 

 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการ
ปิดสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่
วันที่ 15 – 25 เมษายน 2564 และให้ดําเนินการฉีดพ่นน้าํยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกจุดสัมผัส ในพ้ืนที่
ทั่วทุกจุดท่องเที่ยวสําคัญและอาคารปฏิบัติงานภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ                                              
- พนักงานผู้ให้บริการสวมหนา้กากผ้าหรือหนา้กากอนามัยตลอดเวลาและมีอุปกรณ์ปูองกันตัวเองที่
จําเป็นเช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield)                                    
 - จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอลสไ์ว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่นจุดจําหน่ายตั๋ว จุด
ประชาสัมพันธ์ จุดอื่นๆที่มีการจัดแสดงหรือกิจกรรมให้บริการ                                 
 - จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด จัดรอบในการเข้าชม ลดกิจกรรมประเภทรวมกลุ่ม และจัด
ระยะห่างที่เหมาะสม โดยมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร                 
 - จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ในบริเวณสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกําจัดอย่าง
ถูกต้อง                   
 - มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการด้วยการบันทกึจัดทําสมุดสําหรับลงทะเบียน (Check in 
ด้วยการเขียน) เพ่ือให้ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวในส่วนของชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

7. พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ                              - ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไมว้งศ์ปาล์มให้มคีวามน่าสนใจ
และปลอดภัย มีการจัดทําจุดพักให้บริการเช่น ม้านั่งและจัดตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้
สวยงามดําเนินการเรียบร้อย                                                    

8. ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเดน่ มีปูาย
สื่อความหมายเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกได้มาตรฐาน        

 - ปลูกแปลงดอกเทียนนวิกินีเพ่ิมบริเวณลานนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสวยงาม 
ปรับปรุงทาสีทางเดินเชื่อมระหว่างเรือนกระจก บริเวณสวนโรบิเลยี  

9. สํารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
  

 - อยู่ระหว่างการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  เ นื่ อ งจากมี ก ารปิ ด ให้ บ ริ ก า รอยู่
บ่อยครั้งจากสถานการณ์ Covid-19 
จึงส่งผลต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว
และการสํ ารวจความพึงพอใจไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย 

10.จัดกิกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว  - มีการจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดร่วมกบัเครือข่าย แบบ Online เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าเที่ยวสวนฯ ร่วมกับโครงการ We Love Chiangmai และ
เครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น Central Festival Big C ไปรษณีย์
ไทย  สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ฯลฯ และมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกบัเครือข่าย (พันธมิตร/คู้ค้าทางธุรกิจ) เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าเที่ยวสวนฯ โดยจัดทําแพ็คเกจส่งเสริมการทอ่งเที่ยว "2 
สวน 1 ซู" พร้อมโปรโมทผ่านเพจเฟซบุ๊ค QSBG Shop (ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น
เดือนมีนาคม - 30 กันยายน 2564 )  



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

11. เพ่ิมช่องทางในการขายผ่านระบบออนไลน์ 
 

 - มีการไลฟ์สดในการจําหน่ายสนิค้าผ่านทางเพจ QSBG Shop ครั้งที่ 1 ในวันที่ 
1 เม.ย.2564 /ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เม.ย.2564/ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ค.2564/ครั้งที่ 
4 วันที่ 1 มิ.ย.2564/ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มิ.ย.2564 

12. ผลิตสินค้าหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวให้เหมาะสมกบัสานการณ์ 
Covid-19 
 

 - ทดลองจัดกิจกรรมตัง้แคมป์ริมน้าํ บริเวณน้ําตกแม่สาน้อย เพ่ือเป็นจุด
ถ่ายภาพ และจําหน่ายอาหารครือ่งดื่มภายในพื้นที่                             
 - มีการดําเนินการปรับปรุงสตูรเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟในร้านจําหน่าย
เครื่องดื่ม รวมทั้งมีการเพิ่มเมนูเพ่ือสุขภาพแบบค ี
 - จัดทําโปรโมชั่น “สวนสีเขียว ชวนเที่ยวหน้าฝน” ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลัง
เปิดเข้าชมสวนฯ ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อลูกค้าซื้อบัตรเข้าชมในราคา
เต็ม รับสิทธิพิเศษ - สิทธิพิเศษที่ 1 คูปองแลกซื้อเครื่องดื่มร้อน-เย็น เมนูละ 30 
บาท (ยกเว้นชาเนสท)ี สิทธิพิเศษที่ 2 ได้สิทธิ์รับต้นไม้ฟร!ี! เมื่อร่วมกิจกรรม 
Like&Share สิทธิพิเศษที่ 3 รับสิทธิ์ซื้อคอร์สกิจกรรม Work shop ในราคา
พิเศษ (อาทิเช่น กิจกรรมนํากล้วยไมอ้อกจากขวด เพียง 25 บาท จากราคาปกติ 
50 บาท/กิจกรรมเพ้นท์กระถาง เพียง 35 บาท จากราคาปกติ 50 บาท ) 

13. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุม่เปูาหมาย 
 

 - ดําเนินการสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ สินค้า และบริการของ  
อ.ส.พ. และติดตามการตอบแบบสอบถามในกลุม่เปูาหมาย 

14. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าของ อ.ส.พ.เพ่ิมมากขึ้น  - มีการประชาสัมพันธ์และการขายผ่านทางออนไลน์ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย 
เพจเฟซบุ๊ค QSBG Shop    
 - มีการขายผ่านระบบออนไลน์โดยการไลฟส์ด       



ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี (CR01) 



ผลกระทบและโอกาส 1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี  (CR01) 

ไม่มีการฟูองร้อง 

มีการดําเนินดําเนินคดีต่อ
ศาลชั้นต้น 

 

มีการดําเนินคดีต่อศาล
อุทธรณ์ 

มีการดําเนินคดีต่อศาลฎีกา 

มีการดําเนินการบังคับคดี 
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ครั้ง 
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ครั้ง 

31-40 
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จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฟูองร้อง 
(Likelihood) 

ระดับความเสียหาย 
(Impact) 
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ไม่มีการฟูองร้อง 

มีการดําเนินดําเนินคดีต่อ
ศาลชั้นต้น 

 

มีการดําเนินคดีต่อศาล
อุทธรณ์ 

มีการดําเนินคดีต่อศาลฎีกา 

มีการดําเนินการบังคับคดี 

CR01  
I = มีการดําเนินคดีต่อศาลชั้นต้น 
L= 7 ครั้ง 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

1. เสริมสร้างทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎ 
ระเบียบให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง   

ไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19  

2. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  

3.  จัดทําข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ      
 

 - อยู่ระหว่างการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ  

4. การทํามาตรการเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบข้อบังคับ 
และสาเหตุถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงานน้ันๆ โดย
งานกฎหมายได้มีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งร่วมกันรับฟังถึงเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะนํามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป 

 - วันที่ 24 พ.ค. 64 รองผอ.อ.ส.พ. หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้างาน
การเงิน หัวหน้าบัญชี และงานกฎหมาย  ได้ร่วมกันประชุมพิจารณา
อภิปรายร่วมกันเพื่อหารือเร่ืองการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการใช้เงินทุน - 
เงินสํารอง  

ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องใช้เวลาอ่าน
และทําความเข้าใจ รวมถึงการ
แก้ไขต้องคํานึงถึงผลกระทบในด้าน
อื่นๆ ด้วยจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้
ระยะเวลานาน 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 
 

ไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19  

6. ผอ.มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร 
 

 - ไม่มีการประชุมผู้บริหาร 

7. จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการ
ปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 

ไม่มีการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  



ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR) 

2.ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กําหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19  (CR02) 



ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน 
และเฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

(Likelihood) 

จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ  
ที่ อ.ส.พ. กําหนด และติดเชื้อ 

(Impact) 
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100-91      90-81       80-71       70-61       ≤60 

≤ 5 คน 

6-10 คน 
 

11-15 คน 

16-20 คน 

21 คน ขึ้นไป 

 100-91      90-81       80-71       70-61      ≤60 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน 
และเฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

(Likelihood) 

จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ  
ที่ อ.ส.พ. กําหนด และติดเชื้อ 

(Impact) 
ไตรมาส 3/2564 รายปี 2564 

CR01  

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
และข้อกําหนดผูกพันองค์กร 
 (Compliance Risk : CR)  

1. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กําหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19  (CR02) 

≤ 4 คน 

5-8 คน 
 

9-12 คน 

13-16 คน 

17-20 คน 

I = ไม่มีผู้ติดเชื้อ 
L= ร้อยละ 31.03 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจเป็นระยะ ขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการปอูงกันเฝูาระวังและควบคุม
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

 - องค์การฯ มีการประชุมฯ เรื่องการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทบทวนมาตรการในการปูองกันวิกฤตการณ์จากโรค
ติดเชื้อ COVID-19เพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนมาตรการเร่งด่วนให้เป็นไปตาม
แนวทางของกระทรวงฯ และจังหวัด 

2. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปูองกันและเฝูาระวังภัย
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 กํากับดูแล เพ่ือเน้นย้ํา 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Covid-19 และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อขององค์กร เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วนตามาตรการ 

 - อ.ส.พ. มีการจัดตั้งศูนย์ปูองกันและเฝูาระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ โดยให้รองผู้อํานวยการ
องค์การฝุายวิชาการ เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปูองกันและเฝูาระวังภัยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 - จัดทําประกาศมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดโรคระบาด COVID-19 เพื่อให้บุคลากร 
อ.ส.พ. ถือปฏิบัติ 
 - ปิดการให้บริการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์เป็นการชั่วคราว 
 - กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงภาวการณ์เกิดโรคระบาดระบาด 
 - มีการประกาศแนวทางการลงเวลาปฏิบัติ และเวลาการเหลื่อมปฏิบัติงานงานของ
บุคลากร อ.ส.พ.  
 - มีการประกาศมาตรการการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
- มีการสื่อสารมาตรการ/แนวทาง ตลอดจนข้อมูลข่าวสารปูองกันการแพร่ระบาดโรค
ระบาด COVID-19 ผ่านกลุ่มไลน์ขององค์การอย่างต่อเนื่อง 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3) ปัญหาและอุปสรรค 

3. ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องได้รบัการคัดกรองตวับุคคลที่จุดคัด
กรอง เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน  

- การลงลายมือชื่อก่อนการเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องได้รับการ
ตรวจคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน และ ให้เว้น
ระยะห่างการในระยะ 1 เมตร แม่บ้านทําความสะอาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อลด
อัตราความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด เบียดเสียด  และส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ จัดทําแผนการเหลื่อมเวลาทํางาน ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน online มาช่วยในการ
ลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด 

4. มีการรวบรวมมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา (Timeline) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ 
 

 - มีการรวบรวมมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ 

5. เปิดช่องทางการสื่อสารให้พนักงานไดร้ับทราบและให้ความร่วมมือ 
 

 - สร้างกลุ่มไลน์เพื่อรายงานสถานการณ์โควิดรายวันเพื่อให้ผู้บริหาร
ติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 

6. มอบหมายให้คณะกรรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ มีการติดตามมาตรการใหม่ๆ 
ของภาครัฐ เพ่ือนํามากําหนดเป็นมาตรการใหม่ๆ  ของ อ.ส.พ. 
 

 - คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปูองกันและเฝูาระวังภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการติดตามมาตรการ ข่าวสาร
ต่างๆ ของกระทรวงต้นสังกัด และจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนํามากําหนด
หรือทบทวนมาตรการขององค์การฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

7. รวบรวมมาตรการต่างๆ พร้อมคู่มือการปฏบิัตติามมาตรการและเผยแพร่ Online 
และ Offline ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

 - มีการรวบรวมมาตรการ และประกาศท่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
องค์การฯ และกลุ่มไลน์ขององค์การฯ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข่าวสาร
และมาตรการการปูองกันอย่างทันท่วงที 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3/2564 

ระดับผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 

(Impact : I) 

สูงมาก 5         

สูง 4           

ปานกลาง 3     

น้อย 2       

น้อยมาก 1       

แผนภูมิความเสี่ยง อ.ส.พ. 

(Risk Profile) 
1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ไตรมาส 3/2564 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 

SR01  

SR02  

OR01  

OR02  OR03  

FR01  

CR01  

CR02  

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) 

(SR01) ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจํานวนและความ

พึงพอใจของผู้ เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตาม

เปูาหมาย  

(SR02) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 

ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI  

(OR01) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยม

ชม อ.ส.พ.  

(OR02) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยน

การบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล 

(OR03) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําระบบ

บริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(FR01) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณ

ไม่ได้ตามเปูาหมาย   

(CR01) ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องคดี 

(CR02) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ ไ ม่ปฏิบัติตาม

มาตรการที่กําหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19  



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ประจําปี 2564 
ไตรมาสที่ 4  (1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564) 

 



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ๑ 
(Strategic Risk : SR) 

ความเสี่ยงด๎านการเงิน 
(Financial Risk : FR) 

ความเสี่ยงด๎านการดําเนินงาน 
(Operational Risk : OR) 

ความเสี่ยงด๎านกฎหมาย 
และข๎อกําหนดผูกพันธ๑องค๑กร
(Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความ
พึงพอใจของผู๎เข๎าชม ไมํเป็นไป
ตามเปูาหมาย (SR01) 

1. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัย
ของผู๎เข๎าเยี่ยมชม (OR01) 

 
3.ความเสี่ยงจากเจ๎าหน๎าที่ไมํปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนด จากกรณีแพรํ
ระบาด COVID-19 (CR02) 

 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร๑ ให๎ได๎ตามมาตรฐาน
BGCI  (SR02) 

ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564  

1. ความเสี่ยงจากการหารายได๎
นอกงบประมาณไมํไดต๎าม
เปูาหมาย(FR01) 
 2. ความเสี่ยงจากการไมํสามารถปรับเปลีย่น

การบริหารจัดการองค๑กรเป็นระบบดิจิทัล  
(OR02)  

3.ความเสี่ยงจากการไมํสามารถนาํระบบ
บริหารทุนมนุษย๑มาใช๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ(OR03) 

2. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎อง
คดี(CR01) 



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ๑ (Strategic Risk: SR) 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความพึงพอใจของผู๎เข๎าชม 
ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย  (SR01)  



ไตรมาส 4/2564 

        

          

    

T       

A       

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความพึงพอใจของผู๎เข๎าชม 
ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย (SR01) 

จํานวนผู๎เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
≤ 366,075 

 366,076 – 411,835 
 

411,836 – 457,594 

457,595 – 503,353 

503,354 – 549,113  
 

รายปี 2564 

         

          

    

T       

A       

จํานวนผู๎เยี่ยมชม อ.ส.พ. (คน) 
(Impact)  

 
 ≤ 366,075 

 366,076 – 411,835 
 

411,836 – 457,594 

457,595 – 503,353 

503,354 – 549,113  

(Likelihood) (Likelihood) 

ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ๑  
(Strategic Risk: SR) 

SR01  
I =  230,215 คน 
L = ร๎อยละ 88.98 

   ≥80       75-71     70-66      65-61      ≤ 60 
ร๎อยละของความพึงพอใจ  

 

   ≥80       75-71     70-66      65-61      ≤ 60 
ร๎อยละของความพึงพอใจ  

 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. ติดตามเรํงรัดการทํากจิกรรมสํงเสริมการเข๎าเยี่ยมชมของ
นักทํองเที่ยวแตํละกลุํม ในทุกๆ ไตรมาส  
 
 
 

 - สํวนประชาสัมพันธ๑และการตลาด ได๎ดาํเนินการเรํงรัดการดาํเนินกิจกรรมและการกาํหนด
กิจกรรมสํงเสริมการตลาดและการทํองเที่ยวผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมฯ ตํางๆ รํวมกับเครือขําย
พันธมิตร เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู๎เข๎าเยี่ยมชมสวน ดังนี้ 
 1. การจัดทําโปรโมชั่นรํวมกบัทางห๎างสรรพสนิค๎า 
 2. การจัดทําโปรโมชั่นสนิค๎า อ.ส.พ. ต๎อนรับเปิดสวน "โปร โปรปัง...หลังเปิดสวน" แถมฟรี ครีม
ทามือ กลิ่นตะไคร๎ต๎นและเสมด็ขาว มูลคํา 90 ฿ จํานวน 1 หลอด ตํอการสั่งซื้อสินค๎า 1 ชิ้น โดย
มีสินค๎ากลุํมวิจัยที่รํวมรายการคือ เจลอาบน้ํากลิ่นมหาหงส๑ /โลชั่นกลิ่นมหาหงส๑ /โลชั่นกลิน่
ตะไคร๎ต๎นและเสม็ดขาว              

 - ด๎วยสถานการณ๑โควิดทําให๎
กลุํมเปูาหมายไมํนิยมเดินทาง
ทํองเที่ยวในสถานที่ที่มีผู๎คน
พลุกพลําน จึงทําให๎การดําเนิน
กิจกรรมสํงเสริมการตลาดและ
การทํองเที่ยว ไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กําหนด 
- อ.ส.พ. กําหนดให๎ปิดสวน
ชั่วคราว จนกวําสถานการณ๑จะ
คลี่คลาย 

2. ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ๑และการตลาดเชิงรุกสาํหรับกลุมํ
นักทํองเที่ยวทุกกลุํม 
 

 - เนื่องจากสถานการณ๑แพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 3 สํวน
ประชาสัมพันธ๑และการตลาดจึงไดป๎รับแผนการดําเนนิงาน/ กลยุทธ๑ตํางๆ ทางด๎าน
ประชาสัมพันธ๑และการตลาดเชิงรุก โดยมุํงเน๎นการสื่อสารกจิกรรมผํานชํองทาง Social Media 
อาทิ Facebook, Line Official เป็นต๎น  

3. จัดทํา contract คํูแขํงทางธุรกิจให๎เป็นคูํค๎าทางธุรกิจ เพ่ือ
รํวมมือกันจัดทํา Package ตํางๆ รํวมกัน  
 

 - มีการจัดทําข๎อมูลcontract คํูแขํงทางธุรกิจให๎เป็นคูํค๎าทางธุรกิจ เพ่ือรํวมมือกันจัดทํา
Package ตํางๆ รํวมกัน ประกอบด๎วย 
 1. การจัดทําโปรโมชั่นรํวมกบักองทุน We love Chiang Mai คําบัตรเข๎าชมสวนฯ ลด 50% ไมํ
รวมคํายานพาหนะ พร๎อมรับฟรีโปสการ๑ด 
 2. การจัดทําแพคเกจบัตรเดียวเที่ยว 4 ที่ ราคา 999 บาทโดยเป็นการรํวมมือกนักบั 4 พันธมิตร 
(ปางช๎างแมํแตง/ค๎ุมเสือแมํริม/สวนพฤกษศาสตร๑ แมํริม/ลํองแพแกํงกึ๊ดริเวอร๑ไซด๑)  
 3. การจัดทําแพ็คเกจสํงเสริมการทํองเที่ยว "2 สวน 1 ซู" พร๎อมโปรโมทผํานเพจเฟซบุ๏ค QSBG 
Shop 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหา 
และอุปสรรค 

4. มีการประชุมบุคลากรที่เกีย่วข๎องเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือ
ติดตามความคืบหน๎าในการดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก๎ไขปัญหา อยํางเพียงพอ  

 - สํวนประชาสัมพันธ๑และการตลาด ได๎มกีารประชุมบุคลากรประจําสํวน และสํวนงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎องเพื่อติดตามความคืบหน๎าในการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก๎ไขปัญหา เป็นประจําทุกเดือน 

5. จัดทําแหลํงเรียนรู๎ Interactive Content ในพ้ืนที่แหลํง
เรียนรู๎ขององค๑การสวนพฤกษศาสตร๑มากขึ้น 

 - ดําเนินการผลิตและติดตั้ง Interractive Content ในบริเวณพ้ืนที่เส๎นทางศึกษาธรรมชาติ
กระสุนพระอินทร๑-พระราม 

6. จัดหลักสูตร/กิจกรรมให๎เหมาะสมกบัทุกชํวงชั้น      
 

 -เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพรรณไม๎สําหรับงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรือนให๎แกํ
โรงเรียนโดยเป็นการอบรมตอํเนื่องจากไตรมาสที่ 2/2564 ในชํวงเดือน ก.ค.2564 แตํไมํสามารถ
ดําเนินการได๎เนื่องด๎วยสถานการณ๑โรคระบาด Covid -19 ทําให๎การดําเนินงานในด๎านการอบรมใน
หัวข๎อดังกลําวต๎องระงับไป 

7. จัดทําคํูมือสําหรับเจ๎าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎และจัดอบรม
เจ๎าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎            
 

 - ดําเนินการเตรียมเผยแพรํคํูมือเส๎นทางการศึกษาธรรมชาติผํานทาง Website ขององค๑การฯ                                                         
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน๑เร่ืองการสื่อความหมายในบริบทดา๎นการทํองเที่ยวและการ
บริการ ในวันที่ 23-24 ส.ค.2564                
 - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน๑แนวคิดการจัดนทิรรศการเสมือนจริง โดยการสื่อความหมาย
ด๎วยสื่อผสมในรูปแบบ Next Normal Vitual Garden Online Site On demand ในวันที่ 27-
28 ก.ย.2564                                                                          
 - จัดทําคํูมือการบรรยายนิทรรศการพิพิธภัณฑ๑มีการดาํเนินการแล๎วเสร็จ  

8. ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทํางานรํวมกันกบั
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด 
 

 - มีการประชุมติดตามดําเนินงานเกีย่วกับการพัฒนาพ้ืนที่แหลงํเรียนร๎ูเส๎นทางกระสุนพระอินทร๑-
พระราม รํวมกับสํวนจัดแสดง สํวนบริหารจัดการพ้ืนที่ สํวนวิศวกรรมและซํอมบํารุง ในเดือน ส.ค. 
2564 

9. เพ่ิมสื่อการเรียนร๎ู AR , สื่อ QR Code,  
คลิปวีดีโอในทุกพื้นที่แหลํงเรียนรู๎ 
 

 - ดําเนินการผลิตและติดตั้ง AR เส๎นทางการศึกษาธรรมชาติเส๎นกระสนุพระอินทร๑-พระราม 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหา 
และอุปสรรค 

10. ศึกษาพฤติกรรมของผู๎เข๎ามาใช๎บริการทุกปี 
 

 - มีการสํารวจความพึงพอใจนักทํองเที่ยว ที่เข๎าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ  โดยทําการสํารวจผํานแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ Google 
Form โดยแบํงออกเป็นการสํารวจ 2 รูปแบบ จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 643 ตัวอยําง  
 - ผู๎เข๎าเยี่ยมชมที่เป็นนักทํองเที่ยวชาวไทย  จํานวน 309 ตัวอยําง   มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด๎าน ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ  88.92 โดยในแตํละด๎านมีรายละเอียดของผล
สํารวจดังนี้ 
 -  ผู๎เข๎าเยี่ยมชมที่เป็นหมูํคณะ  จํานวน 334 ตัวอยําง   มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 5 ด๎าน 
ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ  89.03 

11. พัฒนารูปแบบ Website ให๎ทันสมัย เข๎าถึงงําย และ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมข๎อมูลสําหรับให๎บริการผ๎ูเข๎าเยี่ยมชมให๎
ครอบคลุมมากขึ้น 

 - มีการจัดทําข๎อมูลการปรับปรุงฐานข๎อมูลพรรณไมใ๎น website http://www.qsbg.org และ 
Application Botany4thai 

12. มีการปรับปรุงแหลํงเรียนร๎ูบริเวณเส๎นทางการศึกษา
ธรรมชาติให๎ตอบสนองตรงกับกลุมํเปูาหมาย                     
 

 - ได๎ดําเนินการปรับปรุงเส๎นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ๑ไมว๎งศ๑ปาล๑มให๎มคีวามนําสนใจและ
ปลอดภัย มีการจัดทําจุดพักให๎บริการเชํน ม๎านั่งและจัดตกแตํงพื้นทีโ่ดยรอบให๎สวยงาม
ดําเนินการเรียบร๎อย                                                    

13. มีการปรับปรุงภูมิทศัน๑ให๎มีความสวยงามโดดเดํน  
ดึงดูดผู๎เข๎าเยี่ยมชมอยํางสม่ําเสมอ 

 - อยูํระหวํางดําเนินการเตรียมปลูกดอกมาร๑กาเร็ตบริเวณผานนทรี เพ่ือสร๎างจุดสวยงามดึงดูดใจ                                                  
 - มีการดําเนินการจัดแตํงดอกไม๎บริเวณร๎านบลูแวนด๎าเพ่ิมความสวยงามตอ๎นรับการเปิดสวน                                                
 - ดําเนินการสร๎างมุมถํายรูป ปรับปรุงเสริมแปลงดอกไม๎บริเวณสวนไมด๎ัด 



ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ๑ (Strategic Risk: SR) 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร๑ ให๎ได๎ตาม
มาตรฐาน BGCI (SR02)  
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รายปี 2564 

(Likelihood) (Likelihood) 

เกณฑ๑วัดผลการดําเนินงาน 
ตามบันทึกข๎อตกลง  

(Impact)  

เกณฑ๑วัดผลการดําเนินงาน 
ตามบันทึกข๎อตกลง  

(Impact)  

 
ร๎อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI  

 

ความเสี่ยงด๎านกลยุทธ๑  
(Strategic Risk: SR) 

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร๑ ให๎ได๎ตามมาตรฐานBGCI   (SR02) 

SR02  
I = ดําเนินการตามคําเกณฑ๑วัดระดับ 5 
L = ร๎อยละ 100 

ผํานคํะเกณฑ๑
ระดับ 3 

 
ผํานคํะเกณฑ๑ 

ระดับ 4 

 

ศึกษามาตรฐาน/
วิเคราะห๑เปรียบเทียบ 

  100-91     90-81     80-71     70-61     ≤60  
ร๎อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI  

 

ผํานคํะเกณฑ๑
ระดับ 2 

 

 

ผํานคํะเกณฑ๑
ระดับ 1 

 

 

ผํานคํะเกณฑ๑
ระดับ 3 

 
ผํานคํะเกณฑ๑ 

ระดับ 4 

 

ศึกษามาตรฐาน/
วิเคราะห๑เปรียบเทียบ 

ผํานคํะเกณฑ๑
ระดับ 1 

 

 
ผํานคํะเกณฑ๑

ระดับ 2 
 

 

  100-91     90-81      80-71     70-61      ≤60 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม๎มีชีวิตให๎ครอบคลุมมาตรฐาน 
BGCI  ให๎มีการเผยแพรํและปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด 

-ประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 1 ครั้ง และมีการศึกษามาตรฐาน BGCI และการ
วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน จัดทําแผนการพัฒนาและมีการทบทวนนโยบาย
ในปี 2565 

2. จัดเก็บข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามเกณฑ๑ โดยให๎มีการตรวจสอบความ
ถูกต๎องจากนักวิชาการ การบันทึกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามองค๑ประกอบ
มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าท่ี 

-ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํบุลากรที่ปฏิบัตหินา๎ที่ในการรวบรวมพรรณไม ๎การเก็บ
รวบรวมพรรณไม๎ บันทึกข๎อมูลพรรณไม๎ให๎ครบถ๎วน และมีการตรวจสอบ
รายชื่อที่ถูกต๎องนักนักวิชาการ 

3. การให๎ความรู๎ด๎านพฤกษศาสตร๑แกํบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎อง  

-ดําเนินการให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ที่ดูแลรักษาพันธุ๑ไม๎ในโรงเรือนพืชหินปูน 
จํานวน 1 ครั้ง 

4. ทบทวนนโยบายการจัดการพื้นที่ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน -กําหนดแผนการดําเนินงานในปี 2565 

5. ศึกษาและวิเคราะห๑ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาและจัดทํา Business Model 
 

-ประสานสํวนเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ 

6. ข๎อกําหนดตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องของภาครัฐที่กําหนดให๎มีการจัดแสดง
ข๎อมูลใน website 
 

-กําหนดประเด็นการดาํเนินงานตามมาตรการหนวํยงานภาครัฐที่ต๎องมกีาร
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อมูลใน Website และดําเนินการปรับปรุงรํวมกบัสวํน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. กําหนดผู๎รับผิดชอบในแตํละรายการให๎ชัดเจนและกําหนดชํวงเวลา
ในการดําเนินงานปรับปรุงข๎อมูลที่ชัดเจน 
 

-ดําเนินการเรียบร๎อย 



แผนจัดการความเสี่ยง (SR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหา 
และอุปสรรค 

8. ประชุมรํวมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและจัดหางบประมาณในการ
ดําเนินการ 
 

-คณะทํางานหารือรํวมกันในการจัดการงบประมาณในการดําเนินการในปี 
2564 ในกรณีการสมัครเข๎าเป็นสมาชิก BGCI และกําหนดแผนงานในปี 2565 

9. กําหนดผู๎รับผิดชอบในการดําเนินการข๎อมูลที่ชัดเจน -คณะทํางานประชุมรํวมกันในการกําหนดผู๎รับผิดชอบในแตํละโครงการเพ่ือ
ยกระดับการดําเนินงานให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐานสากล 

10. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 

-ดําเนินการรวบรวมข๎อมูล และศึกษากฎระเบียบในการดําเนินงาน และ
กําหนดแผนการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับ อ.ส.พ.ในปี 2565 

11. จัดทํามาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติที่สอดคล๎องและนําเสนอผู๎มี
อํานาจพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
 

-ดําเนินการในปี 2565 

12. เผยแพรํและให๎ความรู๎แกํบุคลากรให๎ถือปฏิบัติอยํางเครํงครัด -ดําเนินการในปี 2565 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู๎เยี่ยมชม (OR01) 
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รายปี 2564 

ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

1. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู๎เยี่ยมชม (OR01) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ความเสียหาย 
(impact) 

ปฐมพยาบาล 

นําสํงโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล 

สาหัสเข๎า ICU 

ถึงแกํชีวิต 

ปฐมพยาบาล 

นําสํงโรงพยาบาล 

นอนรักษาตัวที ่
โรงพยาบาล 

สาหัสเข๎า ICU 

ถึงแกํชีวิต 

OR01  

 0-5          6-10        11-15       16-20       21-25  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ป ี
(Likelihood) 

 0-5          6-10        11-15       16-20       21-25  
    ครั้ง/ปี    ครั้ง/ปี     คร้ัง/ปี    คร้ัง/ปี     ครั้ง/ปี      

ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ ปี 
(Likelihood) 

I = ไมํมี 
L = ไมํมี 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 

1. จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ๎าหน๎าที่จําหนํายบัตรและ
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย
ให๎มีการแนะนําตักเตือนและตรวจสอบผู๎ใช๎รถอยํางเข๎มงวด
ให๎ปฏิบัติตามข๎อกําหนด 
 

- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต๑
ขับขี่ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
บํอย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ๎งเตือนห๎ามรถทุกชนิด
ผํานเส๎นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม๎ 
- สํารวจเส๎นทางสัญจรภายในสวนฯ เพ่ือให๎มีความปลอดภัยตํอผู๎ขับขี่อยูํเสมอ 

- ยังมีนักทํองเที่ยวชาว 
ตํ า ง ช า ติ ฝุ า ฝื น ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต๑ลงเส๎นทางหอ
พรรณไม๎ 
- ยังมีเจ๎าหน๎าที่ภายในบางทําน 
ฝุาฝืนการขับขี่ผํานปูายแจ๎ง
เตือน 

2. ติดตั้งปูายเตือน 
 
3. ปรับเปลี่ยนเส๎นทางการสัญจร/ทางเดินรถ 
 
4. จัดรถให๎บริการสําหรับผู๎เข๎าเยี่ยมชมที่ไมํชํานาญเส๎นทาง 

5. การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบดว๎ยการ
สํารวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งปูาย
สัญลักษณ๑ รวมถึงการปิดให๎บริการบางพื้นที ่ที่มีอันตรายสูง   
 

- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต๑
ขับขี่ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
บํอย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ๎งเตือนห๎ามรถทุกชนิด
ผํานเส๎นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม๎ 6. จัดให๎มีจุดแจ๎งเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที ่



แผนจัดการความเสี่ยง (OR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 

7. เพ่ิมปูายประชาสัมพันธ๑และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ๎ง
เตือนนักทํองเที่ยว  

- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต๑ขับขี่
ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบํอย) 
- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายแจ๎งเตือนห๎ามรถทุกชนิดผําน
เส๎นทางขึ้นไปยังอาคารหอพรรณไม๎ 

8. ให๎เจ๎าหน๎าที่บริการนักทํองเที่ยวให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎าเยี่ยมชม - ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการมีการสั่งการ รปภ. เพื่อแจ๎งเตือน
นักทํองเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต๑เข๎ามาบริเวณพื้นที่สวน ห๎ามไมํให๎ขับขี่ลงเส๎นทาง
หน๎าอาคารหอพรรณไม๎ 

9. ให๎มีการดูแลสภาพพื้นที่เสีย่งที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายแกํ
นักทํองเที่ยวเป็นประจํา 
 

- ตรวจติดตามความเรียบร๎อยตามจุดที่มีการติดตั้งปูายเตือนห๎ามรถจักรยานยนต๑ขับขี่
ผํานเส๎นทางหน๎าอาคารหอพรรณไม๎ (เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบํอย) และ
ชํวงฤดูฝนถนนลื่น 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

2. ความเสี่ยงจากการไมํสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค๑กรเป็นระบบดิจิทัล  (OR02) 
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รายปี 2564 

2.ความเสี่ยงจากการไมํสามารถปรบัเปลี่ยนการบริหารจัดการองค๑กรเป็นระบบ
ดิจิทัล  (OR02) 

ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

OR02  

I =มีการจัดทํารายละเอียด EA เพื่อ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในการวางแผน 
L = ร๎อยละ 100 

เผยแพรํ และนําไปใช๎ในการ
วางแผนพัฒนาระบบ 

มีการจัดทํารายละเอียด EA 
เพ่ือนําไปใช๎ประโยชน๑ 

ในการวางแผน 
 

จัดทํารําง EA แล๎วเสร็จ 

เร่ิมดําเนินการแตํยังไมํแล๎ว
เสร็จ 

ยังไมํได๎ดําเนินการจัดทํา 
EA 

เผยแพรํ และนําไปใช๎ในการ
วางแผนพัฒนาระบบ 

มีการจัดทํารายละเอียด EA 
เพ่ือนําไปใช๎ประโยชน๑ 

ในการวางแผน 
 

จัดทํารําง EA แล๎วเสร็จ 

เร่ิมดําเนินการ 
แตํยังไมํแล๎วเสร็จ 

ยังไมํได๎ดําเนินการ 
จัดทํา EA 

การจัดทํา EA 

(Impact) 

การจัดทํา EA 

(Impact) 

ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล 

(Likelihood) 

ร๎อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล 

(Likelihood) 

100-81        80-61       60-41      40-21      ≤ 20 100-81        80-61       60-41      40-21      ≤ 20 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR02) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหา 
และอุปสรรค 

1. จัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบ EA 
 

 - ดําเนินการวิเคราะห๑และจัดทําสถาปัตยกรรมองค๑กร (Enterprise Architecture) 
โดยที่ปรึกษามีการสํงงานแล๎ว เพ่ือนําไปใช๎ประโยชน๑ในการวางแผนตํอไป 
 

ไ มํ มี ง บ ป ร ะม าณสนั บ สนุ น
จําเป็นต๎องหาแหลํงงบประมาณ
จากด๎านอื่น 

2. สร๎างความเข๎าใจระหวํางผู๎ใช๎งานรํวมกันผู๎รับจ๎าง  - ประชุมหารือรํวมกับผู๎รับจ๎างถึงแนวทางการจัดทําและติดตามและประสานข๎อมูล
ในทุกขั้นตอนดําเนินการ 

3. จัดอบรมสัมมนาให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํบุคลากร 
 

 - ดําเนินการแล๎วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 - สถานการณ๑โรคระบาด  
Covid -19 

4. จัดทําคูํมือการใช๎งานระบบ   - ดําเนินการแล๎วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1 

5. จัดสํงบุคลากรด๎าน IT เข๎ารับการอบรมจากภายนอก 
 
 

 - การอบรมออนไลน๑ กิจกรรมการพัฒนาความพร๎อมให๎กับหนํวยงาน เพ่ือตอบสนอง
การรับมือภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภายใต๎โครงการ 
ThaiCERT Government Monitoring System รุํนที่ 2 

- สถานการณ๑โรคระบาด  
Covid -19 

6. จัดสํงผู๎บริหาร 3 ระดับบน เข๎ารับการสัมมนา อบรม ดู
งานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ดําเนินการแล๎วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 



ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากการไมํสามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย๑มา
ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (OR03) 
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ไตรมาส 4/2564 กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย๑ 

(Impact)  
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ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

รายปี 2564 

ร๎อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจําปี 
 (Likelihood) 

ร๎อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจําปี 
 (Likelihood) 

100-91    90-81    80-71    70-61   ≤60 

ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk: OR) 

3.ความเสี่ยงจากการไมํสามารถนําระบบบริหารทุนมนุษย๑มาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(OR03) 

OR03  

I = มีการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย๑ครบถ๎วน 
L= ร๎อยละ100 

กระบวนการพัฒนาระบบ 
บริหารทุนมนุษย๑ 

(Impact)  
 

100-91    90-81    80-71    70-61   ≤60 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ทบทวนยุทธศาสตร๑การดาํเนินงานกับสํวนนโยบายและแผน และ
หนํวยตรวจสอบภายใน 
 

  - ดําเนินการแล๎วเสร็จแล๎วในไตรมาสที ่2/2564 

2. การนําคํานิยมองค๑กรมาทบทวนสมรรถนะบุคลากรทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน๑และคํานิยมขององค๑กร 

-ดําเนินการเรียบร๎อยโดยที่ปรึกษาดา๎นการวางระบบบริหารทรัพยากรทุนมนษุย๑ 
 

3. การจัดทําคํูมือที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ 
 

 - ดําเนินการแล๎วเสร็จแล๎วในไตรมาสที่ 3/2564 

4. การดําเนินงานตามคํูมือ 
 

 - มีการนําคํูมือที่ได๎จัดทํามาเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานตํางๆ ด๎านทรัพยากรมนุษย๑ 

5. ดําเนินงานตรวจติดตามภายใน  
 

 - ได๎มีการตรวจติดตามภายในในหัวข๎อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย๑ 
ทุกไตรมาส 

6. รายงานผลการควบคุมภายในตํอผู๎บริหาร   - มีการรายงานผลการตรวจติดตามภายในในหัวข๎อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ ในทุกไตรมาส  

7. จัดสํงเจ๎าหน๎าที่ทรัพยากรมนษุย๑เข๎ารับการฝึกอบรมกับหนํวยงานทีม่ี
ชื่อเสียง 
 

 - มีการสัมมนาภายความรู๎ด๎านกฎหมายแรงงาน, การบริหารทุนมนุษย๑กับเจ๎าหน๎าที่
ผู๎รับผิดชอบงานด๎านทรัพยากรมนุษย๑ในองค๑กร  



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 
 

8. สํงเสริมและสนับสนนุให๎บุคลากรเข๎ารับการทดสอบและประเมนิ
สมรรถนะด๎านทรัพยากรมนุษย๑อยํางตํอเนื่อง 

 - สํวนทรัพยากรมนุษย๑ได๎มกีารสํงเสริมและสนบัสนนุให๎บุคคลเข๎ารับการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะดา๎นทรัพยากรมนุษย๑อยํางตํอเนื่อง 

9. ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิานภายใน 
 

ดําเนินการเรียบร๎อยโดยที่ปรึกษาวางระบบการบริหารจัดการองค๑ความรู๎ 

10. การประชุมคณะทํางานรูปแบบองค๑กร และการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในเร่ืองรูปแบบองค๑กรที่เหมาะสมกบัภารกิจ 

-มีการประชุมรํวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสาํนักงาน กพร. จํานวน 1 ครั้ง ใน
วันที่ 3 มีนาคม 2564 และได๎มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรถึงข๎อเสนอของ ทส.
และ กพร. ในระหวํางวันที่ 1-7 เมษายน 2564  
-คณะทํางานได๎มีการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และอยูํระหวํางรอนําเสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณา 

11. วิเคราะห๑และกําหนดอัตรากําลังทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ และหา
แนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตรากาํลงัเพิ่มเติมให๎เหมาะสมกบั
ภารกิจ 

ดําเนินการการทบทวนใหมํตามผลการรับฟังความคิดเห็น เป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การเป็น
รัฐวิสาหกิจที่มีอัตรากําลัง 294 อัตรา และเป็นองค๑การมหาชนที่จํานวน 375 อัตรา 

12. นําเสนอผู๎มีอํานาจในการพิจารณาและเห็นชอบโครงสร๎าง 
อัตรากําลังและระดับตําแหนงํงานทีเ่หมาะสม  

อยูํระหวํางรอนําเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

13. ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑  - ดําเนินการแล๎วเสร็จในไตรมาส 3/2564 

14. วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

 - ดําเนินการแล๎วเสร็จในไตรมาส 3/2564 



แผนจัดการความเสี่ยง (OR03) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 
 

15. จัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผ๎ูสืบทอดตําแหนงํ 
 

 - มีการทบทวน Review 9 grids และจัดทํา Successor List ขององค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ ในเดือนกรกฎาคม 2564 

16. สื่อสารและให๎ความรู๎กับผู๎บริหารและบุคลากรในการนําไป
ปฏิบัติ 

 - มีการสื่อสารให๎ความรู๎ในด๎านการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย๑ขององค๑การ ชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผ๎ูบริหาร ในวันที่ 2-3 
สิงหาคม 2564 

17. ทบทวนและจัดทําคํูมือการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎าน
ทรัพยากรมนุษย๑มาใช๎ 
 
 

-ยังไมํมีการดําเนินการ 

18. กําหนดแผนงานหรือแนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีมาใช๎ใน
การดําเนินการด๎านทรัพยากรมนุษย๑รํวมกับสํวนเทคโนโลยี
สารสนเทศ            
 

-ยังไมํมีการดําเนินการ 



ความเสี่ยงด๎านการเงิน (Financial Risk: FR) 

1. ความเสี่ยงจากการหารายได๎นอกงบประมาณไมํได๎
ตามเปูาหมาย (FR01)  



ผลกระทบและโอกาส 

          

          

           

   T        
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ไตรมาส 4/2563 
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รายได๎จากการดําเนินงาน 
(Impact) 

รายปี 2563 

FR01  

ความเสี่ยงด๎านการเงิน  
(Financial Risk: FR) 1. ความเสี่ยงจากการหารายได๎นอกงบประมาณไมํได๎ตามเปูาหมาย (FR01)  

รายได๎จากการดําเนินงาน 
(Impact)  
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33.89 ล๎าน 
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ร๎อยละการเบิกจํายเงินธุรกิจจัดหารายได๎ ปี 2563 
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แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและ
อุปสรรค 

1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ๑ให๎เข๎าถึงกลุํม
ลูกค๎าในวงกว๎าง 

 - มีการดําเนินการประชาสัมพันธ๑และการขายผํานทางออนไลน๑ทางชํองทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๏ค QSBG Shop    
 - มีการดําเนินการประชาสัมพันธ๑การให๎บริการทางชํองทางแอพลิเคชั่น TIKTOK  @service.qsbg                                            

2. ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด๎านการให๎บริการ
เพ่ือสร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎เยี่ยมชม 

 - มีการจัดให๎เจ๎าหน๎าที่ที่มีประสบการณ๑ในงานทําการเพิ่มพูนความรู๎ในดา๎นการให๎บริการและแก๎ไขปัญหาเฉพาะหนา๎ให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการในงานบริการนักทอํงเที่ยวในชํวงปิดสวนฯ(10 กรกฎาคม-11กนัยายน 2564)                                   
 - มีการดําเนินการอบรมในการแพ็คสินค๎าให๎ไดม๎าตรฐานจากเจ๎าหนา๎ที่ผู๎มีประสบการณ๑ในวันที่ 2 ก.ค. 2564               
 - ดําเนินการติดตัง้โปรแกรม SemiorSoft เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลจุดซื้อ-ขาย คุมคลังสินค๎า/ใบเสร็จรับเงิน 

3. จัดทํามาตรฐานการคัดกรองนักทํองเที่ยวให๎
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 - ดําเนินการติดตัง้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งสาํหรับสแกนหนา๎ผาก และฝุามือ แทนเครื่องวัดอุณหภูมิด๎วยมือจับซึ่งจําเป็นต๎อง
วัดระยะใกล๎ที่มีความเสี่ยงตํอการสัมผัส บริเวณปูอมบัตรจําหนํายตัว๋ /canopy walks 

4.จัดทําโปรโมชั่นให๎ลกูค๎ารู๎สึกค๎ุมคํากับเงินที่ตอ๎งจําย   - จัดโปรโมชั่น Mid year Flash Sale จําหนํายสินค๎างานวิจัยประเภทน้ํามันนวด ครีมสครับผิวกาย สเปรย๑ไลํยุง สเปรย๑ปรับ
อากาศ ในราคาพิเศษ 
 - จัด Set Promotion กระเป๋าสุดเก๐ มาพร๎อมกับสินค๎างานวิจัยสุดคูล โดยเป็นการจําหนํายกระเป๋าผ๎าแคนวาสเลือกสีได ๎(น้ํา
เงิน, แดง, เขียว) พร๎อมกับกลุํมสินค๎างานวิจัย  Body Lotion/ Hands Cream/สเปรย๑แอลกอฮอล๑/เจลแอลกอฮอล๑ 
 - ดําเนินการออกโปรโมชั่น Happy sale!!  Mother’s Month จําหนํายสินค๎างานวิจัยประเภท เจลอาบน้ํา/โลชั่น/ครีมทามือ 
ราคาพิเศษ 
 - จัดทําและวางจําหนํายชุด Planter ชุดดินปลูกแคคตัส ราคาพิเศษ 228 บาท ซึ่งประกอบไปด๎วย ชุดดินปลูกแคตตัส 1 ชุด/
ชุดอุปกรณ๑ทําสวนขนาดจ๋ิว 1 ชุด/สมุดฉีกลายแคคตัสคละส ีชุดที่ 1 จํานวน 4 เลํม เร่ิมจําหนํายราคาพิเศษ 
 - มีการจัดทําโปรโมชั่นรํวมกับทางหา๎ง Big C ในการให๎สํวนลด 30% คําเข๎าชมสวน(ไมํรวมคํายานพาหนะ) เมื่อใช๎แต๎มของ
บัตรสมาชิก Big C 1คะแนน  
- มีการออกโปโมชั่นตอ๎นรับเปิดสวน ในโปร โปรปัง...หลังเปิดสวน แถมฟรี ครีมทามือกลิ่นตะไคร๎ต๎นและเสม็ดขาว มูลคํา 90 ฿ 
จํานวน 1 หลอด ตํอการสั่งซื้อสินค๎า 1 ชิ้น โดยมีสินค๎ากลุํมวิจัยที่รํวมรายการคือ เจลอาบน้ํากลิ่นมหาหงส๑ /โลชั่นกลิน่
มหาหงส๑ /โลชั่นกลิ่นตะไคร๎ต๎นและเสม็ดขาว 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและ
อุปสรรค 

5. เผยแพรํการประชาสัมพันธ๑ให๎ อ.ส.พ.เป็นแหลํงทํองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหมํ  

 - มีการจัดกิจกรรมสงํเสริมการตลาดรํวมกบัเครือขําย แบบ Online เพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎า
เที่ยวสวนฯ รํวมกับโครงการ We Love Chiangmai และเครือขํายพันธมิตรด๎านธุรกิจทํองเที่ยว เชํน 
Central Festival Big C ไปรษณีย๑ไทย  สวนสัตว๑เชียงใหมํ เชียงใหมํไนซาฟารี อุทยานหลวงราช
พฤกษ๑  

6. อ.ส.พ.เตรียมความพร๎อมในการบริการกลุมํสถาบันตามมาตรการ
การรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล 
 

 - เข๎ารํวมกลุํมอบรม SOP SHA Clinic ทําอยํางไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA ในวันที่ 10 
ก.ย.2564 และได๎นํามาปรับในการรับเงินในชําระคําเข๎าชมสวนฯแบบไมํใช๎เงินสดเพื่อเลี่ยงการสมัผัส 
รวมไปถึงการชําระคําเครื่องดื่ม คําอาหาร ผลิตภัณฑ๑ของสวนฯเพื่อลดการใช๎เงินสด                  
 - พนักงานผู๎ให๎บริการสวมหนา๎กากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัยตลอดเวลาและมอีุปกรณ๑ปูองกันตวัเองที่
จําเป็นเชํน ถุงมือ แผํนใสครอบหน๎า (Face Shield)                                    
 - จัดให๎มีที่ล๎างมือพร๎อมสบูํหรือเจลแอลกอฮอลส๑ไว๎บริการในบริเวณตํางๆ เชํนจุดจําหนํายตั๋ว จุด
ประชาสัมพันธ๑ จุดอื่นๆที่มีการจัดแสดงหรือกิจกรรมให๎บริการ                                 
 - จํากัดจํานวนผู๎ใช๎บริการไมํให๎แออัด จัดรอบในการเข๎าชม ลดกิจกรรมประเภทรวมกลุํม และจัด
ระยะหํางที่เหมาะสม โดยมีระยะหํางระหวํางบุคคลอยํางน๎อย 1-2 เมตร                 
 - จัดให๎มีถังขยะที่มีฝาปิดไว๎ในบริเวณสถานที่อยํางเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพ่ือสํงไปกําจัด
อยํางถูกต๎อง                   
 - มีมาตรการติดตามข๎อมูลของผู๎มาใช๎บริการด๎วยการบันทกึจัดทําสมุดสําหรับลงทะเบียน (Check in 
ด๎วยการเขียน) เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลของนักทํองเที่ยวในสํวนของชื่อ เบอร๑โทรศัพท๑ 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 

7. พัฒนาจุดดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเยี่ยมและใช๎บริการ                              - อยูํระหวํางดําเนินการเตรียมปลูกดอกมาร๑กาเร็ตบริเวณผานนทรีเพื่อสร๎างจุดสวยงาม 
ดึงดูดใจ 

8. ให๎มีการจัดแตํงพื้นที่ให๎มีความสวยงามหรือมีความโดดเดนํ มีปูาย
สื่อความหมายเพิ่มความนําสนใจและสํงเสริมการเรียนร๎ู มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกได๎มาตรฐาน        

 - ดําเนินการจัดอบรมออนไลน๑ การสือ่ความหมายในบริบทดา๎นการทอํงเที่ยวและบริการ 
The Role of Interpretation in Tourism hospitality เพ่ือนําไปพัฒนาในการสือ่
ความหมายเพิ่มความนําสนในสวนฯได๎เป็นอยํางดี                                     
 - มีการดําเนินการจัดแตํงดอกไม๎บริเวณร๎านบลูแวนด๎าเพ่ิมความสวยงามตอ๎นรับการเปิด
สวน                                     
 - สร๎างมุมถํายรูป ปรับปรุงเสริมแปลงดอกไมบ๎ริเวณสวนไมด๎ัด 

9. สํารวจความพึงพอใจของผู๎มาใช๎บริการ 
  

 - มีการสํารวจความพึงพอใจนักทํองเที่ยว ที่เข๎าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิติ์ อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ โดยสํารวจผํานระบบ Google Form แบํงออกเป็น
การสํารวจ 2 รูปแบบ จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 643 ตัวอยําง 
1. ผู๎เข๎าเยี่ยมชมที่เป็นนักทํองเที่ยวชาวไทย  จํานวน 309 ตัวอยําง   มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด๎าน ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ  88.92 
2. ผู๎เข๎าเยี่ยมชมที่เป็นหมูํคณะ  จํานวน 334 ตัวอยําง   มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 
5 ด๎าน ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ  89.03 

10.จัดกิกรรม Event รํวมกับพันธมิตรธุรกิจทํองเที่ยว  - มีการจัดกิจกรรมสงํเสริมการตลาดรํวมกบัเครือขําย แบบ Online เพ่ือดึงดูด
นักทํองเที่ยวให๎เข๎าเที่ยวสวนฯ รํวมกับโครงการ We Love Chiangmai และเครือขําย
พันธมิตรด๎านธุรกิจทํองเที่ยว และมีการจัดกิจกรรมสงํเสริมการตลาดรํวมกับเครือขําย 
(พันธมิตร/ค๎ูค๎าทางธุรกิจ) เพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าเที่ยวสวนฯ 



แผนจัดการความเสี่ยง (FR01) 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 

11. เพ่ิมชํองทางในการขายผํานระบบออนไลน๑ 
 

 - มีการไลฟส์ดในการจําหนํายสนิค๎าผํานทางเพจ QSBG Shop (กลุํมกระบองเพชร,  
ไม๎อวบน้ํา, ไม๎หายาก, ไม๎สะสม และไม๎ตํางประเทศ) 

12. ผลิตสินค๎าหรือโปรแกรมทอํงเที่ยวให๎เหมาะสมกบัสานการณ๑ 
Covid-19 
 

 - มีการจัดโปรโมชั่นในการขายสินค๎าที่มีอยูํ ลดการค๎างสต๏อก  
1. จัดทําโปรโมชั่น หนังสือพรรณไม๎เลํม 7 หนังสือที่รวบรวมพรรณไม๎ในพระนาม สมเดจ็
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพรรณไม๎ตํางๆ ใน
ประเทศไทย  
2. จัดทําโปรโมชั่น กระเป๋าผ๎าสุดคูล กับกลุํมผลิตภณัฑ๑ตํอยอดงานวิจัยกลิ่นตะไคร๎ต๎นและ
เสม็ดขาวสุดฮิต  
3. จัดทําโปรโมชั่น กระเป๋าผ๎าสุดคูล กับกลุํมผลิตภณัฑ๑ตํอยอดงานวิจัยกลิ่นตะไคร๎ต๎นและ
เสม็ดขาวสุดฮิต  
4. จัดโปรโมชั่น โปรปังหลังเปิดสวน  แถมฟรีครีมทามือกลิ่นตะไคร๎ตน๎และเสม็ดขาวมูลคํา 
90 บาท จํานวน 1 หลอด ตํอการสั่งซื้อสินค๎า 1 ชิ้น สินค๎าที่รํวมรายกายประกอบด๎วย เจ
ลอาบน้ํามหาหงส๑, โลชั่นมหาหงส๑, โลชั่นกลิ่นตะไคร๎ต๎นและเสมด็ขาว 

13. ศึกษาความต๎องการของตลาดกลุมํเปูาหมาย 
 

 - ดําเนินการออกสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภณัฑ๑ สินค๎า และบริการของ อ.ส.พ. 
และติดตามการตอบแบบสอบถามในกลุมํเปูาหมาย 

14. เผยแพรํประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับสินค๎าของ อ.ส.พ.เพ่ิมมากขึ้น  - ประชาสัมพันธ๑และการขายผํานทางออนไลน๑ทางชํองทางโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๏ค 
QSBG Shop    
 - ขายผํานระบบออนไลน๑โดยการไลฟส์ด  



ความเสี่ยงด๎านกฎหมายและข๎อกําหนดผูกพันองค๑กร 
 (Compliance Risk : CR) 

1. ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎องคดี (CR01) 
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รายปี 2564 

ความเสี่ยงด๎านกฎหมาย 
และข๎อกําหนดผูกพันองค๑กร 
 (Compliance Risk : CR)  

1.ความเสี่ยงจากการถูกฟูองร๎องคด ี(CR01) 

CR01  

 0-10         11-20        21-30      31-40       41-50    
ครั้ง/ปี      ครั้ง/ปี        ครั้ง/ปี     ครั้ง/ปี     ครั้ง/ปี      

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ๑ฟูองร๎อง 
(Likelihood) 

 

ระดับความเสียหาย 
(Impact) 

ระดับความเสียหาย 
(Impact) 

ไมํมีการฟูองร๎อง 

มีการดําเนินดําเนินคดีตํอ
ศาลชั้นต๎น 

 

มีการดําเนินคดีตํอศาล
อุทธรณ๑ 

มีการดําเนินคดีตํอศาลฎีกา 

มีการดําเนินการบังคับคดี 

ไมํมีการฟูองร๎อง 

มีการดําเนินดําเนินคดีตํอ
ศาลชั้นต๎น 

 

มีการดําเนินคดีตํอศาล
อุทธรณ๑ 

มีการดําเนินคดีตํอศาลฎีกา 

มีการดําเนินการบังคับคดี 

I = มีการดําเนินคดีตํอศาลชั้นต๎น 
L= 7 ครั้ง 

 0-10         11-20        21-30      31-40       41-50    
ครั้ง/ปี      ครั้ง/ปี        ครั้ง/ปี     ครั้ง/ปี     ครั้ง/ปี      

จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ๑ฟูองร๎อง 
(Likelihood) 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR01) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 1) ปัญหาและอุปสรรค 

1. เสริมสร๎าง ทักษะ ให๎ความรู๎ความเข๎าใจ แกํเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับกฎ ระเบียบให๎
ปฏิบัติงานได๎ถกูต๎อง   

ไมํมีการดําเนินงาน - สถานการณ๑การแพรํระบาดของ 
Covid-19  

2. จัดอบรมให๎ความรู๎ให๎กับพนักงานเรื่องระเบียบข๎อบังคับ และคุณธรรมจริยธรรม ไมํมีการดําเนินงาน 

3.  จัดทําข๎อมูลองค๑ความรู๎การปฏิบัติตามระเบยีบข๎อบังคับ       - อยูํระหวํางการจัดทํา แก๎ไข ปรับปรุง ระเบียบข๎อบังคับ   - อยูํระหวํางการจัดทํา แก๎ไข 
ปรับปรุง ระเบียบข๎อบังคับ    

4. การทํามาตรการเจาะลึกถงึปัญหาที่เกดิขึ้นจากการออกระเบียบข๎อบังคับ และ
สาเหตุถึงการไมปํฏบิัตติามกฎระเบียบข๎อบังคับ ของสํวนงานนั้นๆ โดยงานกฎหมายได๎
มีการวางแผนเข๎าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาทีเ่กิดขึ้นพร๎อมทั้งรํวมกันรับฟังถงึ
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบังคับตํอไป 

 - วันที่ 13 ก.ค. 64 เสนอรํางข๎อบังคับและระเบียบองค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ เกี่ยวกับการวิจัยและทรัพย๑สินทางปัญญาให๎สาํนักวิจัยและ
อนุรักษ๑ทราบและให๎พิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติม                                                                
- วันที่ 29 ก.ค. 64 เสนอรํางข๎อบังคับและระเบียบองค๑การสวน
พฤกษศาสตร๑ ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรมนุษย๑ ให๎สํวนทรัพยากรมนุษย๑
ทราบและให๎พิจารณาเสนอความเห็นเพ่ิมเติม   
 - วันที่ 24 ส.ค. 64 งานกฎหมายและสํวนการตลาดประชุมพิจารณา
อภิปรายรํวมกันเพื่อหารือเร่ืองการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบังคับเกี่ยวกับทาง
การค๎า การตลาด 

 - ระเบียบ ข๎อบังคับ ต๎องใช๎เวลา
อํานและทําความเข๎าใจ รวมถึงการ
แก๎ไขต๎องคํานึงถึงผลกระทบในด๎าน
อื่นๆ ด๎วยจึงเป็นขั้นตอนที่ต๎องระยะ
เวลานาน 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ให๎กับผู๎บังคับบัญชา 
 

ไมํมีการดําเนินงาน - สถานการณ๑การแพรํระบาดของ 
Covid-19  

6. ผอ.มอบนโยบายในการประชุมผู๎บริหาร  ไมํมีการประชุมผู๎บริหาร 
 

7. จัดกิจกรรมเพื่อให๎เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ๑และแนวทางการปฏิบตัิเรียนร๎ู
รํวมกันกับหนํวยงานภายนอก 

ไมํมีการดําเนินงาน 



ความเสี่ยงด๎านกฎหมายและข๎อกําหนดผูกพันองค๑กร 
 (Compliance Risk : CR) 

2. ความเสี่ยงจากบุคลากรไมํปฏิบัติตามข๎อบังคับและ
กฎหมายที่เก่ียวข๎อง (CR02) 



ร๎อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน 
และเฝูาระวังการแพรํระบาดของโรค COVID-19  

(Likelihood) 

จํานวนเจ๎าหน๎าที่ไมํปฏิบัติตามมาตรการตํางๆ  
ที่ อ.ส.พ. กําหนด และติดเชื้อ 

(Impact) 
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100-91      90-81       80-71       70-61       ≤60 

≤ 5 คน 

6-10 คน 
 

11-15 คน 

16-20 คน 

21 คน ขึ้นไป 

  100-91      90-81       80-71       70-61       ≤60 

ร๎อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน 
และเฝูาระวังการแพรํระบาดของโรค COVID-19  

(Likelihood) 

จํานวนเจ๎าหน๎าที่ไมํปฏิบัติตามมาตรการตํางๆ  
ที่ อ.ส.พ. กําหนด และติดเชื้อ 

(Impact) 
ไตรมาส 4/2564 รายปี 2564 

CR02  

ความเสี่ยงด๎านกฎหมาย 
และข๎อกําหนดผูกพันองค๑กร 
 (Compliance Risk : CR)  

1. ความเสี่ยงจากเจ๎าหน๎าที่ไมํปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กําหนดจากกรณีแพรํระบาด COVID-19  (CR02) 

≤ 4 คน 

5-8 คน 
 

9-12 คน 

13-16 คน 

17-20 คน 

I = มีผู๎ติดเชื้อ 1 คน 
L= ร๎อยละ 23.98 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 

1. ประชุมเจ๎าหน๎าที่สร๎างความเข๎าใจเป็นระยะ ขอความ
รํวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการปอูงกันเฝูาระวังและควบคุม
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019 
 

 - องค๑การฯ มีการประชุมฯ เรื่องการบริหารสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทบทวนมาตรการในการปูองกันวิกฤตการณ๑จากโรค
ติดเชื้อ COVID-19เพื่อติดตามสถานการณ๑และทบทวนมาตรการเรํงดํวนให๎เป็นไปตาม
แนวทางของกระทรวงฯ และจังหวัด 

2. ให๎คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย๑ปูองกันและเฝูาระวังภัย
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019 กํากับดูแล เพ่ือเน๎นย้ํา 
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ Covid-19 และเผยแพรํสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ทุกสื่อขององค๑กร เพ่ือให๎มีการปฏิบัติงานได๎
ครบถ๎วนตามาตรการ 

 - อ.ส.พ. มีการจัดตั้งศูนย๑ปูองกันและเฝูาระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ณ อาคารศูนย๑สารนิเทศ โดยให๎รองผู๎อํานวยการ
องค๑การฝุายวิชาการ เป็นผู๎อํานวยการศูนย๑ฯ 
 - มีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย๑ปูองกันและเฝูาระวังภัยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 - จัดทําประกาศมาตรการปูองกันการแพรํระบาดโรคระบาด COVID-19 เพื่อให๎บุคลากร 
อ.ส.พ. ถือปฏิบัติ 
 - ปิดการให๎บริการเข๎าชมสวนพฤกษศาสตร๑เป็นการชั่วคราว 
 - กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ๎านในชํวงภาวการณ๑เกิดโรคระบาดระบาด 
 - มีการประกาศแนวทางการลงเวลาปฏิบัติ และเวลาการเหลื่อมปฏิบัติงานงานของ
บุคลากร อ.ส.พ.  
 - มีการประกาศมาตรการการเข๎าเยี่ยมชมองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
- มีการสื่อสารมาตรการ/แนวทาง ตลอดจนข๎อมูลขําวสารปูองกันการแพรํระบาดโรค
ระบาด COVID-19 ผํานกลุํมไลน๑ขององค๑การอยํางตํอเนื่อง 



แผนจัดการความเสี่ยง (CR02) ผลการดําเนินงานตามแผน (ไตรมาส 4) ปัญหาและอุปสรรค 

3. กํอนการเข๎าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต๎องได๎รบัการคัดกรองตวับุคคลที่
จุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิกํอนเข๎าปฏิบัติงานทุกวัน  

- การลงลายมือชื่อกํอนการเข๎าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต๎องได๎รับการ
ตรวจคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิกํอนเข๎าปฏิบัติงานทุกวัน และ ให๎เว๎น
ระยะหํางการในระยะ 1 เมตร แมํบ๎านทําความสะอาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อลด
อัตราความเสี่ยงตํอการแพรํระบาดที่มีคนแออัด เบียดเสียด  และสํวน
ทรัพยากรมนุษย๑ จัดทําแผนการเหลื่อมเวลาทํางาน สํวนเทคโนโลยี
สารสนเทศปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน online มาชํวยในการ
ลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันการแพรํระบาด 

4. มีการรวบรวมมาตรการตํางๆอยํางเป็นระบบและเป็นชํวงเวลา 
(Timeline) เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่รับรู๎และเข๎าใจถึงมาตรการตํางๆ 
 

 - มีการรวบรวมมาตรการตํางๆอยํางเป็นระบบและเป็นชํวงเวลา เพื่อให๎
เจ๎าหน๎าที่รับรู๎และเข๎าใจถึงมาตรการตํางๆ 

5. เปิดชํองทางการสื่อสารให๎พนักงานไดร๎ับทราบและให๎ความรํวมมือ 
 

 - สร๎างกลุํมไลน๑เพื่อรายงานสถานการณ๑โควิดรายวันเพื่อให๎ผู๎บริหาร
ติดตามการดําเนินงานอยํางใกล๎ชิด 

6. มอบหมายให๎คณะกรรรมการบริหารจัดการศูนย๑ฯ มีการติดตามมาตรการ
ใหมํๆ ของภาครัฐ เพ่ือนํามากําหนดเป็นมาตรการใหมํๆ ของ อ.ส.พ. 
 

 - คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย๑ปูองกันและเฝูาระวังภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการติดตามมาตรการ ขําวสาร
ตํางๆ ของกระทรวงต๎นสังกัด และจังหวัดอยํางตํอเนื่อง เพ่ือนํามากําหนด
หรือทบทวนมาตรการขององค๑การฯ ให๎เป็นปัจจุบัน 

7. รวบรวมมาตรการตํางๆ พร๎อมคํูมือการปฏบิัตติามมาตรการและเผยแพรํ 
Online และ Offline ไปยังผู๎เกี่ยวข๎องอยํางทั่วถึง 

 - มีการรวบรวมมาตรการ และประกาศทํเกี่ยวข๎อง เผยแพรํผํานเว็บไซด๑
องค๑การฯ และกลุํมไลน๑ขององค๑การฯ เพื่อให๎บุคลากรได๎รับทราบขําวสาร
และมาตรการการปูองกันอยํางทันทํวงที 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2563 

ระดับผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 

(Impact : I) 

สูงมาก 5         

สูง 4           

ปานกลาง 3     

น๎อย 2       

น๎อยมาก 1       

แผนภูมิความเสี่ยง อ.ส.พ. 

(Risk Profile) 
1 2 3 4 5 

น๎อยมาก น๎อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ไตรมาส 4/2563 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 

SR01  

SR02  OR01  

OR02  

OR03  

FR01  

CR01  

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) 

(SR01) ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจํานวนผู๎เยี่ยมชม 

อ.ส.พ. ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย  

(SR02) ความเสี่ยงด๎านความพึงพอใจของผู๎เย่ียมชม 

อ.ส.พ.  

(OR01) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู๎เยี่ยม

ชม อ.ส.พ.  

(OR02) ความเสี่ยงจากการไมํสามารถปรับเปลี่ยน

และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร๑เป็นระบบดิจิทัลได๎  

(OR03) ความเสี่ยงจากการจัดทํา benchmarking 

ด๎านบริหารและประชาสัมพันธ๑ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สูํ

การเป็นศูนย๑กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

(FR01) ความเสี่ยงจากการหารายได๎นอกงบประมาณ

ไมํได๎ตามเปูาหมาย   

(CR02) ความเสี่ยงจากบุคลากรไมํปฏิบัติตาม

ข๎อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง  

CR02  


