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ค าน า 
 

ในการบริหารงานของทุกองค์กร อาจเกิดเหตุที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น เพ่ือลดและป้องกันปัญหาที่
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ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ท าหน้าที่ก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
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เลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว  โดยมีจุดมุ่งหมายให้การด าเนินงานของ อ.ส.พ. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน อ.ส.พ. ที่ต้องการให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของค์กร 

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

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

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

ความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอ่ืนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย 
4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช 

รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ส าหรับการสันทนาการ 

พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ 
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6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

 
1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

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

 
1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช นอกถิ่นก าเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในปี 2565 
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรีนยรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของ

ประเทศ 
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประกอบกิจการเพ่ือ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

1.5 ค่ำนิยม (Core Value) 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึง 

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

ตารางท่ี  1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์
ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
 

1.1 พันธุ์พืชของประเทศไทยถูกรวบรวม จัดเก็บ 
เพ่ือส ารองพันธุกรรม รวมถึงเป็นตัวอย่างอา
งอิงทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 

1.2 ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คืน
ถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ คืนความหลากหลายของ
ระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ 

1.3 สร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์และบทบาทการเป็นแหล่ง
อนุรักษ์นอกถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G 

2.1 ส่งเสริมให้มีผู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและ
พาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ 
รวมทั้งผลิตผลงานเพ่ือน าสู่การใช้ประโยชน์
และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3.1 มุ่งให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และการ
อนุรักษ์โดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักนการ
อนุรักษ์ 

3.2 มุ่งสร้างคุณค่าจากการประกอบกิจการ
พฤกษศาสตร์และผลงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคเชิงพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

4.1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ
สูงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.7 โครงสร้ำง 

 

รูปภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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บทที่ 2 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2.1 หลักกำรและเหตุผล 

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

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

  นอกจากนี้ อ.ส.พ. ยังได้มีข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ส าหรับประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. โดยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(Risk manament & Internal Control : RM & IC) เป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2565 ซึ่งได้ก าหนดให้การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินย่อยในการ
ประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร  2. การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  4. การบทวนการบริหารความเสี่ยง      
5. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล 
2.2 วัตถุประสงค์ 

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

2.3 ตัวชี้วัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง อ.ส.พ. 

1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
2) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ 1 ครั้ง 
3)  พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
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2.4 เกณฑ์กำรวัดผลตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ 
ประจ ำปีบัญชี 2564 

เกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2564 

 
 

 

รูปภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2564 
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บทที่ 3 
ประเด็นควำมเสี่ยงประจ ำปี 2564 

3.1 เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงประจ ำป ี

  ปีงบประมาณ 2564 อ.ส.พ. ได้มีการด าเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งหมด 4 
ประเภท ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินการของ อ.ส.พ. หมายถึง โอกาสที่จะมี
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.พ. ในด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้าน
ความน่าเชื่อถือต่อองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.พ. มีทั้ง
เหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร  จึงมีการจัดท า
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ซึ่งมีประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้ 
 3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

1) ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  (SR01) 
2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 
3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ตาม 
    เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03) 

 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
1)  ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 
2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 
3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03) 
4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04) 

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

 3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 
    1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคด ี(CR01) 
    2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่  (CR02) 
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รูปภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 
 



 

 

  แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2564

 
   

9 

ตารางท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564 

 

ตารางการประเมินความเสีย่ง อ.ส.พ. ประจ าปี 2564

ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวม
คะแนน

ระดับ 
Risk ควบคุมภายใน SIP Plan แผน/โครงการทีเ่ก่ียวข้อง มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตราการและแผน
ฉุกเฉิน

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งใน
อนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 5 25 VH แดง
1.1  ช่องทางในการส่ือสารด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ยังไมถ่ึง

กลุ่มเป้าหมาย (SR011)

 30 แดง  1. ขาดกจิกรรมการตลาด
กบักลุ่มเป้าหมาย
2. ช่องทางการส่ือสารยังไม่
มปีระสิทธิภาพ
3. บุคลากรมทีักษะไม่
เพยีงพอ
4. เคร่ืองมอือปุกรณ์ส่ือสาร
ไมเ่พยีงพอ

1. จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย
2. รายได้จากการเข้าเย่ียมชมสวน
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

5 5 25 VH แดง 1. คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง 

2.  แบบรายงานการประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)  งานประชาสัมพนัธ์ งาน
การตลาด

 - รายได้จากการเข้าเย่ียมชม
สวน

1. โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์
2. โครงการสร้างการมส่ีวน
ร่วมด้วยกจิกรรมและเครือข่าย

1.ติดตามเร่งรัดการท ากจิกรรมส่งเสริมการเข้าเย่ียมชมของ
นักท่องเทีย่วแต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส 
2.ปรับปรุงแผนประชาสัมพนัธ์และการตลาดเชิงรุกส าหรับกลุ่ม
นักท่องเทีย่วทุกกลุ่ม
3. จัดท า contract คู่แข่งทางธุรกจิให้เป็นคู่ค้าทางธุรกจิ เพือ่
ร่วมมอืกนัจัดท า Package ต่างๆ ร่วมกนั 
4. มกีารประชุมบุคลากรทีเ่กีย่วข้องเป็นประจ าทุกเดือน เพือ่
ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา 
อปุสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา อย่างเพยีงพอ 

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

1. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้
มคีวามน่าสนใจตรง
กลุ่มเป้าหมาย           
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์  
 - แสวงหาพนัธมติร
ธุรกจิทางการตลาด
- Road Show โรงเรียน

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

หัวหน้าส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด

1.พฒันาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการ
การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ของ อ.
ส.พ. อย่างต่อเนื่อง
2.พฒันารูปแบบการ
ส่ือสารการตลาด (IMC) 
อย่างต่อเนื่อง
3. น าผลการวิจัย ส ารวจ
 ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์กลุ่ม
เยาวชนมาประยุกต์ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้
มคีวามน่าสนใจตรง
กลุ่มเป้าหมาย           
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์   
- แสวงหาพนัธมติรธุรกจิ
ทางการตลาด

1. แผนแมบ่ทด้าน
การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ทีผ่่านการ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการอ.ส.พ.

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

1.2 การตกแต่งพืน้ทียั่งไมโ่ดเด่น (SR012)  30 แดง 1. ขาดการดูแลรักษาพืน้ที่
ให้มคีวามสวยงาม
2. ขาดจุดดึงดูดใจ
นักท่องเทีย่ว

1. จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย
2. รายได้จากการเข้าเย่ียมชมสวน
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

5 5 25 VH แดง 1. คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง 

2.  แบบรายงานการประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)  งานประชาสัมพนัธ์, งาน
การตลาด, งานภูมทิัศน์, งานพฒันาพืน้ทีแ่ละ
จักรกลการเกษตร, งานจัดท าหลักสูตรและจัด
อบรม, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม

 - รายได้จากการเข้าเย่ียมชม
สวน

1.โครงการพฒันากจิกรรม
และแหล่งเรียนรู้ภายในพืน้ที่
สวนพฤกษศาสตร์

1. มกีารปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษา
ธรรมชาติให้ตอบสนองตรงกบักลุ่มเป้าหมาย                    
2. มกีารปรับปรุงภูมทิัศน์ให้มคีวามสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผู้เข้า
เย่ียมชมอย่างสม่ าเสมอ

1.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
และพืน้ทีก่ารเรียนรู้ได้รับ
การปรับปรุงเพือ่รองรับ
เป็นฐานการเรียนรู้        
    2.พืน้ทีเ่ย่ียมชมสวน
พฤกษศาตร์มคีวามสวยงาม

ส านักส่งเสริมความรู้
และกจิการ

พฤกษศาสตร์/
ส านักพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์

- - - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
บริเวณแปลงรวบรวมพนัธ์ุ
ไมว้งศ์เฟร์ิน และบริเวณ
อทุยานขิง-ข่า

จ านวนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติและพืน้ทีก่าร
เรียนรู้ได้รับการปรับปรุง
เพือ่รองรับเป็นฐานการ
เรียนรู้

ส านักส่งเสริมความรู้
และกจิการ

พฤกษศาสตร์/
ส านักพฒันาสวน

พฤกษศาสตร์

1.3 ไมส่ามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าส่ือการเรียนรู้และกจิกรรมให้กบัผู้เข้าเย่ียมชม

ได้ (SR021)

 15 ส้ม 1. ขาดการก าหนดกจิกรรม
ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
2. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่
น่าสนใจ

ประสิทธิผลในการให้บริการด้าน
การให้ความรู้/การเรียนรู้ ต่อ
กลุ่มเป้าหมายลดลง

3 3 9 M เหลือง

1.4 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR022)  10 ส้ม บุคลากรไมไ่ด้รับการเสริม
ทักษะด้านการให้ความรู้

ประสิทธิผลในการให้บริการด้าน
การให้ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายลดลง

5 4 20 VH แดง

1.5 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยให้แกผู้่เข้าเย่ียมชม (OR013)  5 เขียว 1. มปี้ายสัญลักษณ์การ
เตือนภัยต่าง ๆ ในพืน้ที่
สัญจรแต่ป้ายเตือนอาจมี
การล้มหรือบิดเบีย่งไปของ
ป้ายต่างๆท าให้ผู้สัญจร
สังเกตุมองไมเ่ห็น
2.มกีารแจ้งเตือนจาก
เจ้าหน้าทีท่ีน่ าชมแต่ยังไม่
เพยีงพอ

มคีวามเส่ียงต่อการเกดิอนัตราย 
ส่งผลให้ผู้เข้าเย่ียมชมไมพ่งึพอใจ

3 5 15 H เทา

1.6 การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ยังไมม่ปีระสิทธิภาพเพยีงพอ (OR033)  5 เขียว

1.7 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไมเ่ป็นระบบ (OR035)  5 เขียว 1. ขาดการน าระบบ
สมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดทพแผน
พฒันารายบุคคล
3. ขาดระบบการวางแผน
สืบทอดต าแหน่งและ
การจัดาร Talent

ระบบบริหารทุนมนุยษไ์มม่ี
ประสิทธิภาพ

4 5 20 VH แดง

100

ด าหนา
ด าหนา

ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา

ปัจจยัเสีย่ง กับ ปัจจยัเสีย่ง ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR02))
ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01)

ความเส่ียงจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไมเ่ข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ  (OR03) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด  (ความเส่ียงจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไมเ่ข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ  (OR03))
ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))
ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย (FR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01))

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

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์

1. ความเสีย่งจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   (SR01)

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

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไมเ่ข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ (OR03))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR03))

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

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

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

ความเสีย่งด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk : SR)

ปัจจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ
น้ าหนักของ
สาเหตุ (%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคตแผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

16-25 คะแนน (สูงมาก)

10-15 คะแนน (สูง)

5-9 คะแนน (ปานกลาง)

0-4 คะแนน (ต่ า)  

(Very High: VH)

(High: H)

(Medium: M)

(Low: L)  

                            น้ าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 



 

 

                    แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
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ภายใน ภายนอก
โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan แผน/รายงานทีเ่ก่ียวข้อง มาตราการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตราการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 5 25 VH แดง

2.1 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าส่ือการเรียนรู้และกจิกรรมใหก้บัผู้เขา้เย่ียมชม

ได้ (SR021)

 30 แดง 1. ขาดการก าหนดกจิกรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย
2. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ

ประสิทธิผลในการ
ใหบ้ริการด้านการให้
ความรู้/การเรียนรู้ ต่อ
กลุ่มเปา้หมายลดลง

5 5 25 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง                    
- คู่มือชมธรรมชาติ
2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดท าหลักสูตรและ
จัดการอบรม, งานออกแบบและส่ือความหมาย
, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งาน
บริการนักทอ่งเที่ยว

 - รายได้จากการเขา้เย่ียมชม
สวน

1.  โครงการเผยแพร่ถา่ยทอด
ความรู้ด้านวิชาการ
2.  โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 3.  โครงการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่อนุรักษ์

1. จัดท าแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพืน้ที่แหล่ง
เรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น
2. จัดหลักสูตร/กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัทกุชว่งชั้น     
3.จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ถา่ยทอดความรู้และจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ถา่ยทอดความรู้           
4.ประชมุหารือ บรูณาการวางแผนการท างานร่วมกนักบั
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด
5. เพิม่ส่ือการเรียนรู้ AR , ส่ือ QR Code, 
คลิปวีดีโอในทกุพืน้ที่แหล่งเรียนรู้
6. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เขา้มาใชบ้ริการทกุปี
7. พฒันารูปแบบ Website ใหท้นัสมัย เขา้ถงึง่าย และ
ปรับปรุงเพิม่เติมขอ้มูลส าหรับใหบ้ริการผู้เขา้เย่ียมชมให้
ครอบคลุมมากขึ้น

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ Interactive 
2. คู่มือน าชมสวน
3. จ านวนคร้ังในการประชมุหารือ
4. ส่ือการเรียนรู้ที่เพิม่ขึ้น

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

1. จัดสัมมนา/ทบทวนแผน
ส าหรับผู้ที่เกีย่วขอ้งเพือ่ก าหนด
หลักสูตรและกจิกรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย

 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมสัมมนา
2. กจิกรรม/โครงการ/หลักสูตร
ได้มีการจัดท าขึ้น

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

1. การศึกษาวิจัยเกีย่วความพงึ
พอใจ/พฤติกรรมเกีย่วกบัผู้เขา้
ชม อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
2.พฒันา content ในการ
เรียนรู้ใหม้ีความทนัสมัย เขา้ถงึ
ง่ายมีความพร้อมทั้งสองภาษา 
3.จัดท าคู่มือส าหรับในแต่ละ
แหล่งการเรียนรู้
4. ท าวารสารนิตยสารวิชาการ
พฤกษศาสตร์ Newsletter 
Bulletin QSBG
5. จัดท าแผ่นพบัอเิล็กทรอนิกส์

1. รายงานการวิจัย     2.
รูปแบบ content ที่มีการ
พฒันารวมไปถงึ website ที่
ถกูพฒันาแล้ว

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

2.2 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR022)  30 แดง บุคลากรไมไ่ด้รับการเสริมทักษะ
ด้านการให้ความรู้

ประสิทธิผลในการ
ให้บริการด้านการให้
ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ลดลง

5 4 20 VH แดง 1. คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง                   
 - คู่มอืชมธรรมชาติ
2. แบบรายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดท า
หลักสูตรและจัดการอบรม, งาน
ออกแบบและส่ือความหมาย, งานจัด
นิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการ
นักท่องเทีย่ว

 - รายได้จากการเขา้เย่ียมชม
สวน

1.  โครงการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
2.  โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และ
การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
3.  โครงการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่
อนุรักษ์

1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี
2. จัดอบรมเจ้าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการ
จูงใจผู้เข้าเย่ียมชม
3. จัดท าคู่มอืส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นการให้บริการ
นักท่องเทีย่วกอ่นการเรียนรู้
4. พฒันารูปแบบ Website ให้ทันสมยั เข้าถึงง่าย 
และปรับปรุงเพิม่เติมข้อมลูส าหรับให้บริการผู้เข้าเย่ียม
ชมให้ครอบคลุมมากขึ้น

1. รายงานการวิจัย (เช่น 
แบบสอบถาม)                      2. 
จ านวนคร้ังในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
3. คู่มอืในการให้บริการนักท่องเทีย่ว
4. รูปแบบ Website ทีพ่ฒันา

ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

1.สร้างส่ือการเรียนรู้แบบให้
ผู้มาเรียนรู้มส่ีวนร่วม
(Interctive)          
2.จัดอบรมทบทวนความรู้
ส าหรับเจ้าหน้าทีถ่่ายทอด
ความรู้

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ส านักส่งเสริม
ความรู้และ

กจิการ
พฤกษศาสตร์

จัดท ารูปแบบส่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอก อ.ส.พ. ทีท่ันสมยั
มากขึ้น

แบบรายงานผลการประเมนิ ส านักส่งเสริม
ความรู้และ
กจิการ
พฤกษศาสตร์

2.3 ช่องทางในการส่ือสารด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ยังไมถ่ึง

กลุ่มเป้าหมาย (SR011)

 15 ส้ม  1. ขาดกจิกรรมการตลาดกบั
กลุ่มเป้าหมาย
2. ช่องทางการส่ือสารยังไมม่ี
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมทีักษะไมเ่พยีงพอ
4. เคร่ืองมอือปุกรณ์ส่ือสารไม่
เพยีงพอ

1. จ านวนผู้เข้าเย่ียมชม
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย
2. รายได้จากการเข้า
เย่ียมชมสวนไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย

5 5 25 VH แดง

2.4 การตกแต่งพืน้ทียั่งไมโ่ดเด่น (SR012)  15 ส้ม 1. ขาดการดูแลรักษาพืน้ทีใ่ห้มี
ความสวยงาม
2. ขาดจุดดึงดูดใจนักท่องเทีย่ว

1. จ านวนผู้เข้าเย่ียมชม
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย
2. รายได้จากการเข้า
เย่ียมชมสวนไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย

5 5 25 VH แดง

2.5 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยให้แกผู้่เข้าเย่ียมชม (OR013)  5 เขียว 1. มปี้ายสัญลักษณ์การเตือนภัย
ต่าง ๆ ในพืน้ทีสั่ญจรแต่ป้าย
เตือนอาจมกีารล้มหรือบิดเบีย่ง
ไปของป้ายต่างๆท าให้ผู้สัญจร
สังเกตุมองไมเ่ห็น
2.มกีารแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าทีท่ี่
น าชมแต่ยังไมเ่พยีงพอ

ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ท าให้เกดิอนัตรายต่อ
ตนเองและผู้อืน่

3 5 15 H เทา

2.6 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ(OR045)  5 เขียว 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk : SR)

ปัจจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)
สาเหตุ น้ าหนัก

ของสาเหตุ
 (%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)
แผนจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

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

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

Commonlist

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เข้าชมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เข้าชมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

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

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ OR04)

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์
ปัจจยัเสีย่ง กับ 

ปัจจยัเสีย่ง
ความเส่ียงจากจ านวนผู้เข้าชมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เข้าชมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

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

ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  (OR04)

                            น้ าหนักความสัมพันธ์

30-50 คะแนน 

20-29 คะแนน 

10-19 คะแนน 

 0-9  คะแนน 



 

 

                    แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan แผน/รายงานทีเ่ก่ียวข้อง มาตราการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
มาตราการและแผน

ฉุกเฉิน
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 4 20 VH แดง

3.1 ระบบการจัดการพนัธ์ุไม้มีชวิีตยังไม่ได้มาตรฐาน(SR031)  60 แดง 1. บคุลากรมีไม่เพยีงพอและขาด
ความเชี่ยวชาญ
2. กระบวนการจัดการพรรณไม้ยังไม่
ครบถว้น
3. โครงสร้างพืน้ฐาน อาคารสถานที่
และการดูแลไม้มีชวิีตยังไม่มี
ประสิทธิภาพ

การจัดการพนัธ์ุไม้มีชวิีต
ไม่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล

5 5 25 VH แดง 1. นโยบายการจัดการ
พรรณไม้มีชวิีต              
  
2. แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)

1. โครงการอนุรักษแ์ละ
ฟืน้ฟปูระชากรในระบบนิเวศ
ของพรรณไม้ที่เส่ียงต่อการ
สูญพนัธ์ุ
2. โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุไม้
ในสภาพปลอดเชื้อ

ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณ
ไม้มีชวิีตใหค้รอบคลุมมาตรฐาน 
BGCI  ใหม้ีการเผยแพร่และปฏิบติั
ตามอย่างเคร่งครัด

 -การทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้
มีชวิีตแล้วเสร็จภายในป ี2565
 -สามารถย่ืนขอรับรองมาตรฐาน BGCI ใน
ระดับที่ 1 ได้ภายในป ี2564

ส่วนรวบรวมและ
จัดการพชืมีชวิีต

แต่งต้ังคณะท างานเพือ่ร่วม
ด าเนินการ

 -ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
ร้อยละ 100

คณะท างาน 1. การจัดท าแผนและนโยบาย
ด้านการอนุรักษพ์รรณไม้ใน
ระยะยาวของ อ.ส.พ.ที่ชดัเจน
2. การเผยแพร่ใหบ้คุลากรได้
น าไปปฏิบติัอย่างเคร่งครัด
3. ใหม้ีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ความส าเร็จในการทบทวนหรือ
จัดท าแผนได้แล้วเสร็จ

คณะท างาน

3.2 ระบบฐานขอ้มูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ(SR032)  25 เทา 1. ขอ้มูลในฐานขอ้มูลไม่ครบถว้นและ
ไม่มีการอพัเดทเปน็ประจ า
2. ผู้รับผิดชอบยังไม่เพยีงพอ

ฐานขอ้มูลพรรณไม้มี
ชวิีตมีการบนัทกึขอ้มูล
ไม่ครบถว้นและไม่มีการ
อพัเดทขอ้มูล

5 4 20 VH แดง 1. การตรวจสอบจาก
หวัหน้า
2. คู่มือการลงขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูล
3. แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5)

1. โครงการอนุรักษแ์ละ
ฟืน้ฟปูระชากรในระบบนิเวศ
ของพรรณไม้ที่เส่ียงต่อการ
สูญพนัธ์

จัดเกบ็ขอ้มูลใหค้รบถว้นตามเกณฑ์ 
โดยใหม้ีการตรวจสอบความถกูต้อง
จากนักวิชาการ การบนัทกึขอ้มูลให้
ครบถว้นตามองค์ประกอบมาตรฐาน
 รวมทั้งการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
บคุลากรที่ปฏิบติัหน้าที่

 -สามารถย่ืนขอรับรองมาตรฐาน BGCI ใน
ระดับที่ 1 ได้ภายในป ี2564

ส่วนรวบรวมและ
จัดการพชืมีชวิีต

จัดจ้างเหมาการบนัทกึ
ขอ้มูลใหค้รบถว้น

 -สามารถย่ืนขอรับรองมาตรฐาน BGCI 
ในระดับที่ 1 ได้ภายในป ี2564

ส่วนรวบรวมและ
จัดการพชืมีชวิีต

การถา่ยทอดความรู้ใหก้บั
บคุลากรใหส้ามารถปฏิบติังาน
แทนกนัได้
-การเพิม่ภัณฑารักษท์ี่ท าหน้าที่
ดูแลรักษาพนัธ์ุไม้ที่รวบรวมไว้
-การอบรมและถา่ยทอดความรู้
ใหก้บัเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาพนัธ์ุ
ไม้และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ใหค้รบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีขอ้มูลครบถว้นตาม
องค์ประกอบมาตรฐานที่ก าหนด

ส่วนรวบรวมและ
จัดการพชืมีชวิีต

3.3 ไม่มีการออกแบบสถาปตัยกรรมองค์กร (OR021)  5 เขียว 1. เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีความเชี่ยวชาญ

1. โครงสร้าง
สถาปตัยกรรมของ
ระบบสารสนเทศ
องค์การไม่เกดิกลไกใน
การท างานร่วมกนั
2. ไม่สามารถก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบหรือการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้ห้
เหมาะสมกบัองค์กร
3. การท างานด้าน IT 
ไม่สามารถด าเนินการได้
เต็มประสิทธิภาพ

4 5 20 VH แดง

3.4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ(OR045)  10 ส้ม 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์กร
2. บคุลากรขาดขวัญ
และก าลังใจในการ

4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk : SR)

ปัจจัย (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของสาเหตุ

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

แผนจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

3. ความเสีย่งจากการไม่สามารถเป็นแหลง่อนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถ่ินก าเนิดได้ด้ตามเป้าหมายกลยทุธร์ะดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)

ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

ปัจจัยเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์  (OR02)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03))

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์
ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง ความเส่ียงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์  (OR02))

ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  (OR04) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03))
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

3 5 15 H เทา

4.1 ผู้เย่ียมชมไมช่ านาญเส้นทาง  (OR011)  30 แดง 1. เส้นทางสัญจรภายในคดเค้ียวมี
ความลาดชนัในบางจุด
2. รถมอเตอร์ไซค์ระบบออโตเมติกใน
การขบัขี่พืน้ที่ลาดชนัจะท าใหร้ะบบ
เบรคล๊อคท าใหค้วบคุมรถไม่ได้

เกดิอบุติัเหตุเพิม่มากขึ้น 3 5 15 H เทา 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

1.2 แบบรายงานการ
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) 
งานความปลอดภัย, 
งานบริการนักท่องเทีย่ว

 โครงการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

1. จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่
จ าหน่ายบัตรและเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ 
รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มี
การแนะน าตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถ
อย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
2. ติดต้ังป้ายเตือน
3. ปรับเปล่ียนเส้นทางการสัญจร/
ทางเดินรถ
4. จัดรถให้บริการส าหรับผู้เข้าเย่ียมชมที่
ไมช่ านาญเส้นทาง

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และ
มาตรการในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ/
งานบริการ
นักท่องเทีย่ว

แผนการปรับปรุงและติดต้ัง
ป้ายจราจร

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศ
วะกรรม/รอง

วิชาการ

4.2 สภาพเส้นทางยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR012)  25 เทา 1.ในการกอ่สร้างมีการขยายพืน้ที่
ตลอดเวลาท าใหก้ารพฒันาพืน้ที่ไม่
ทนัต่อการขยายตัว

อบุติัเหตุที่เพิม่ขึ้น 3 3 9 M เหลือง 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

1.2 แบบรายงานการ
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) 
งานปลอดภัย, งาน
บริการนักท่องเทีย่ว

  โครงการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

1. การจัดการกายภาพความปลอดภัย
ประกอบด้วยการส ารวจ จุดเกดิเหตุ 
สาเหตุ ระบุพืน้ที ่และติดต้ังป้าย
สัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบาง
พืน้ที ่ทีม่อีนัตรายสูง  
2. จัดให้มจีุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพืน้ที่

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และ
มาตรการในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศ
วะกรรม/รอง

วิชาการ

4.3 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยให้แกผู้่เข้าเย่ียมชม 

(OR013)

 20 ส้ม 1. มีปา้ยสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ
 ในพืน้ที่สัญจรแต่ปา้ยเตือนอาจมีการ
ล้มหรือบดิเบี่ยงไปของปา้ยต่างๆท า
ใหผู้้สัญจรสังเกตุมองไม่เหน็
2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่น า
ชมแต่ยังไม่เพยีงพอ

ผู้ขบัขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรท า
ใหเ้กดิอนัตรายต่อ
ตนเองและผู้อืน่

3 5 15 H เทา 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

1.2 แบบรายงานการ
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) 
งานความปลอดภัย, 
งานบริการนักท่องเทีย่ว

1.โครงการพฒันาการ
ให้บริการ
2. โครงการสร้างและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

1. เพิม่ป้ายประชาสัมพนัธ์และจุดเส่ียง
เกดิอนัตรายเพือ่แจ้งเตือนนักท่องเทีย่ว 
2. ให้เจ้าหน้าทีบ่ริการนักท่องเทีย่วให้
ความรู้แกผู้่เข้าเย่ียมชม

1.จ านวนป้ายจราจรทีติ่ดต้ัง
2. จ านวนคร้ังการอบรมเจ้าหน้าที่

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ/
ส่วนประชาสัมพนัธ์

และการตลาด

1.แผนการปรับปรุงและ
ติดต้ังป้ายจราจร
2.แผนพฒันาบุคลากร

1.แผนการปรับปรุงพืน้ที่
2.แผนพฒันาบุคลากร

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศ
วะกรรม/รอง

วิชาการ

4.4 สภาพภูมอิากาศเอือ้ต่อการเกดิอบุัติเหตุ(OR014)  15 ส้ม 1.เปน็พืน้ที่แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ
 (ถนน canopy ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ สัตว์/แมลงอนัตราย) 
2. ชว่งฤดูฝนถนนสัญจรมีคราบ
ตะใคร้น้ าขึ้นท าใหถ้นนล่ืน ผู้ขบัขี่
ควบคุมรถได้ยากย่ิงขนั

ท าใหเ้กดิอบุติัเหตุได้ง่าย 2 5 10 H เทา 1.1 คู่มอืทีเ่กีย่วข้อง
- คู่มอืความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน
 
1.2 แบบรายงานการ
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) 
งานความปลอดภัย, 
งานบริการนักท่องเทีย่ว

 โครงการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์

1. ให้มกีารดูแลสภาพพืน้ทีเ่ส่ียงทีอ่าจ
กอ่ให้เกดิอนัตรายแกน่ักท่องเทีย่วเป็น
ประจ า
2. ติดต้ังป้ายแจ้งเตือน

1. จ านวนรายงาน/เหตุ/จุด และ
มาตรการในการแกไ้ข

ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศวะ

กรรม/รองวิชาการ

ปิดบริการจุดทีไ่มป่ลอดภัยตามฤดูกาล 
เช่นหน้าฝน เป็นต้น

แผนการปิดพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 
ในแต่ระยะเวลา

ส่วนการ
จัดการพืน้ที่/
ส่วนวิศวะ
กรรม/รอง
วิชาการ

ปรับปรุงพืน้ทีท่ีม่คีวามไม่
ปลอดภัยตามฤดูกาลให้
สามารถบริการได้ตลอดปี

แผนการปรับปรุงพืน้ที่ ส่วนการจัดการ
พืน้ที่/ส่วนวิศ
วะกรรม/รอง

วิชาการ

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

4.5 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ (OR045)  10 ส้ม 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมา
ใช้
2. ขาดการจัดทพแผนพฒันา
รายบุคคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่งและการจัดาร 
Talent

ระบบบริหารทุน
มนุยษไ์มม่ี
ประสิทธิภาพ

4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR)

ปัจจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของสาเหตุ

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

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

4. ความเสีย่งเรื่องความปลอดภัยของผู้เยีย่มชม อ.ส.พ. (OR01)
ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR045))

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์
ปัจจยัเสีย่ง กับ ปัจจยัเสีย่ง ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

ความเส่ียงจากจ านวนผู้เข้าชมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เข้าชมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (SR01))

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

 ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01) รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากการหารายได้นอกงบประมาณไมไ่ด้ตามเป้าหมาย(FR01))
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ภายใน ภายนอก
โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการและแผน
ฉุกเฉิน

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
มาตรการ/แผน/กิจกรรม

รองรับความเสีย่งในอนาคต
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 VH แดง
5.1 ไม่มีการออกแบบสถาปตัยกรรมองค์กร (OR021)  35 แดง 1. เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่มีความเชี่ยวชาญ
1. โครงสร้าง
สถาปตัยกรรมของ
ระบบสารสนเทศ
องค์การไม่เกดิกลไกใน
การท างานร่วมกนั
2. ไม่สามารถก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบหรือการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้ห้
เหมาะสมกบัองค์กร
3. การท างานด้าน IT 
ไม่สามารถด าเนินการได้
เต็มประสิทธิภาพ

4 5 20 VH แดง 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง

1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) งาน
สารสนเทศและบริหาร
ฐานขอ้มูล

โครงการบริหารจัดการและ
พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

 1. จัดหาที่ปรึกษาเพือ่จัดท าระบบ 
EA
2. สร้างความเขา้ใจระหว่างผู้ใชง้าน
ร่วมกนัผู้รับจ้าง

1. ได้ที่ปรึกษาเขา้มาชว่ยออกแบบการ
จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร EA 
(Enterprise Architecture)  
2. ผลการประชมุ/จ านวนคร้ังการประชมุ

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

น าสถาปตัยกรรมองค์กร 
กระทรวงดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม มาใช้
เทยีบเคียงการพจิารณาใน
กรณีฉกุเฉนิ

มีสถาปตัยกรรมองค์กร กระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประชมุติดตามการด าเนินงาน
ตามบนัทกีขอ้ตกลงการ
ประเมินผลประจ าป ี2564

มีการติดตาม ปลีะไม่ต่ ากว่า 1 
คร้ัง

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.2 บคุคลากรไม่สามารถใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ

(OR022)

 25 เทา 1. ขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่ได้รับ
การอบรม
2. บคุลากรบางส่วนยังขาดทกัษะใน
การใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ขาดอปุกรณ์และโครงขา่ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุน

1.สูญเสียงบประมาณ
โดยไม่เกดิประโยชน์
2.สถานการณ์โรค
ระบาดไม่เอือ้ต่อการ
ฝึกอบรมสัมมนา

3 5 15 H เทา 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
- คู่มือการใชง้านระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจ
 - นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) 
งานสารสนเทศและ
บริหารฐานขอ้มูล

 1.โครงการบริหารจัดการ
และพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
2.โครงการพฒันาทรัพยากร
บคุคล

1. จัดอบรมสัมนาใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจแกบ่คุลากร
2. จัดท าคู่มือการใชง้านระบบ 

อบรมสัมนาไม่ต่ ากว่า 3 คร้ัง
มีคู่มือการใชง้านระบบพร้อมทั้งเผยแพร่ไม่
ต่ ากว่า 3 ชอ่งทาง

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.จัดบริการฝึกอบรม
ออนไลน์
2.ใหบ้ริการใหค้ าปรึกษา
การใชง้านระบบผ่านชอ่ง
ทางการส่ือสารองค์กร

มีระบบโครงขา่ยรองรับการฝึกอบรม
และชอ่งทางการส่ือสารอย่างน้อย 1 
ระบบ

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประชมุติดตามการด าเนินงาน
ตามบนัทกีขอ้ตกลงการ
ประเมินผลประจ าป ี2564

มีการติดตาม ปลีะไม่ต่ ากว่า 1 
คร้ัง

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.3 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพยีงพอ(OR023)  25 เทา 1. บคุลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ ากดั
2. การพฒันาระบบไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหาร
3. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
เปน็ไปอย่างรวดเร็ว 
4. ค่าตอบแทนของบคุลากรด้าน IT 
ไม่สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญใหม้า
ปฏิบติังานในองค์การได้

1. ท าใหร้ะบบ
สารสนเทศภายใน
หยุดชะงัก
2. ท าใหร้ะบบไม่ได้ใช้
งานเต็มประสิทธิภาพ
 3. การท างานด้าน IT 
ไม่สามารถด าเนินการได้
เต็มประสิทธิภาพ

3 5 15 H เทา โครงการบริหารจัดการและ
พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

1. จัดส่งบคุลากรด้าน IT เขา้รับการ
อบรมจากภายนอก
2. จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เขา้
รับการสัมนา อบรม ดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ านวนคร้ังของบคุลากรทางด้าน IT ได้รับ
การพฒันาไม่ต่ ากว่า 3 คร้ัง/ปี
จ านวนคร้ังของผู้บริหารที่ได้รับการอบรม ดู
งาน ไม่ต่ ากว่า 1 คร้ัง/ปี
ระยะเวลาในการแกไ้ขปญัหาด้านระบบ
สารสนเทศไม่เกนิ 1 วัน

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพฒันาไม่ต่ า
กว่า 1 ระบบ

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทบทวนแผนดิจิทลัใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์
เสนอใหม้ีการทบทวนและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนของ
บคุลากรด้าน IT ใหส้ามารถ
แขง่ขนัได้
ผลักดันเร่ืองการสรรหาบคุลากร
ด้าน IT

มีการทบทวนแผน/ค่าตอบแทน/
โครงสร้าง ปลีะไม่ต่ ากว่า 1 คร้ัง

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.4 ระบบฐานขอ้มูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ(SR032)  5 เขียว 1. ขอ้มูลในฐานขอ้มูลไม่ครบถว้นและ
ไม่มีการอพัเดทเปน็ประจ า
2. ผู้รับผิดชอบยังไม่เพยีงพอ

ฐานขอ้มูลพรรณไม้มี
ชวิีตมีการบนัทกึขอ้มูล
ไม่ครบถว้นและไม่มีการ

5 4 20 VH แดง

5.5 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ (OR045)  5 เขียว 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ไม่
สอดคล้องกบั
เป้าหมายขององค์กร
2. บุคลากรขาดขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
3. การบริหารงาน
ขาดความต่อเนื่อง

4 5 20 VH แดง

5.6 ขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารด้าน HR(OR046)  5 เขียว 1. กระบวนการปฏิบติังานภายในยัง
ไม่ชดัเจน (SIPOC)
2. ขอ้สรุปเร่ืองรูปแบบองค์กรยังไม่
ชดัเจน
3. การแบง่ระดับต าแหน่งยังไม่มี
ความแตกต่างระหว่างสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่มีความชดัเจน
2. การปฏิบติังานเกดิ
ความผิดพลาดหรือ
ปฏิบติัไม่ถกูต้องตาม
กระบวนการที่ถกูต้อง
3. บคุลากรขาดขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน

5 5 25 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์
ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง ความเส่ียงจากการไมส่ามารถเป็นแหล่งอนุรักษพ์รรณไมห้ายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลก

ว่าด้วยการอนุรักษพ์ชื (SR03)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถเปน็แหล่งอนุรักษพ์รรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเปา้หมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษพ์ชื (SR03))

ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04))

5. ความเสีย่งด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02)
ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถเป็นแหล่งอนุรักษพ์รรณไมห้ายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษพ์ชื (SR03))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR)

ปัจจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)
สาเหตุ น้ าหนัก

ของสาเหตุ
 (%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)
แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

โครงการทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 4 20 VH แดง

6.1 บทบาทและทิศทางการด าเนินงานไมช่ัดเจน 

(OR031)

 30 แดง 1. การเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการและผู้บริหาร
2. แผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานไมช่ัดเจน

ไมส่ามารถน าเสนอ
บทบาทและการ
ด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน

3 5 15 H เทา  แบบรายงานการประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)  งานยุทธศาสตร์และ
ประสานแผนงานโครงการ, งานประชาสัมพนัธ์
, งานการตลาด, งานกจิกรรมพเิศษ, งาน
จัดท าหลักสูตรและการฝึกอบรม

1. โครงการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการ
2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพนัธ์ุพชื
3. โครงการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

 1. แผนงานการสร้างบทบาท
ด้านการส่ือสารตามประเด็นที่
ตอบสนองต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
2. ด าเนินโครงการพฒันาระบบ
ฐานข้อมลูผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

1. มกีารจัดประชุมเพือ่ทบทวนบทบาท
ในการส่ือสารองค์กร
2. จัดท าระบบฐานข้อมลู

ส านักบริหาร

6.2 ขาดการเสริมสร้างความรู้ให้กบับุคลากรทุก

ภาคส่วน (OR032)

 45 แดง 1. ไมม่กีารถ่ายทอดความรู้ให้กบั
บุคลากรหรือการรับฟงัความ
คิดเห็นของผู้มส่ีวนได้เสีย

ไมส่ามารถน าเสนอ
บทบาทและการ
ด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน

3 4 12 H เทา  -การประชุมผู้บริหาร
 -การเผยแพร่แผนการด าเนินงานให้บุคลากร
ได้ทราบทุกปี

1. โครงการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการ
2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพนัธ์ุพชื
3. โครงการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

 1. โครงการเสริมสร้าง Team 
Building ของบุคลากรภายใน 
เพือ่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2. ด าเนินการพฒันา
กระบวนการและระบบบริหาร
จัดการผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

1. จ านวนคร้ังในการจัดกจิกรรม
2. จ านวนคร้ังของการประชุม

ส านักบริหาร

6.3 การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ยังไมม่ี

ประสิทธิภาพเพยีงพอ (OR033)

 10 ส้ม  1. การใช้ส่ือในการเผยแพร่ยังไม่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
 2. เทคนิคหรือรูปแบบในการ
ส่ือสารยังไมโ่ดดเด่น

ไมส่ามารถน าเสนอ
บทบาทและการ
ด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน

3 3 9 M เหลือง  -การประชุมร่วมกบัระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ได้แก ่ส่วนนโยบายและแผน ส่วน
ประชาสัมพนัธ์ฯ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการ
2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพนัธ์ุพชื
3. โครงการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

 1. พฒันาระบบ E-marketing 
มาใช้ในการส่ือสาร 
ประชาสัมพนัธ์ และการตลาด
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการด้านลุกค้าสัมพนัธ์
3.จัดแสดงผลงาน (Open 
House) ประจ าปี 
4. ด าเนินโครงการสภากาแฟ 
เพือ่แลกเปล่ียนและเรียนรู้ สร้าง
การมส่ีวนร่วมภายในและ
ภายนอก
5. ด าเนินการพฒันาระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพือ่
การส่ือสารต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอก

 1. ยอดการติดตามเพจ
2. จ านวนคร้ังในการจัดกจิกรรม
3. ระดับความส าเร็จในการพฒันา
ระบบ

1. ส านักส่งเสริม
2.ส านักวิจัยฯ
3. ส านักพฒันา
สวนฯ
4. ส านักบริหาร

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

6.4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ (OR045)  10 ส้ม 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์กร
2. บคุลากรขาดขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน
3. การบริหารงานขาด
ความต่อเนื่อง

4 5 20 VH แดง

6.5 ไมไ่ด้รับความยินยอมจากประชาชนและ

หน่วยงานเจ้าของพืน้ที ่(CR021)

 5 เขียว 1. การน าเสนอประโยน์ของการ
จัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่
ชัดเจน
2. เจ้าหน้าทีข่าดความช านาญใน
การขอใช้ประโยชน์พืน้ที่
3. โครงการจัดต้ังยังไมม่คีวามโดด
เด่นเพยีงพอ

ไมส่ามารถด าเนิน
โครงการได้

5 5 25 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของสาเหตุ

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

การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )
แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

Risk Based Control

ปัจจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

6. ความเสีย่งจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ  (OR03) 

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมไ่ด้รับสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ (CR02))

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมไ่ด้รับสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ (CR02))

ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04)

ความเส่ียงจากการไมไ่ด้รับสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ (CR02)



 

 

                    แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 4 20 VH แดง

7.1 แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกบัแผน

ยุทธศาสตร์องค์กร(OR041)

P 25 เทา 1. ขาดการเชื่อมโยงขอ้มูลส ารวจ
ความผูกพนัและความคิดเหน็ของ
บคุลากรมาใช้
2. การน าค่านิยมองค์กรมาสู่การ
ก าหนดสมรรถนะบคุลากร

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จตาม
เปา้หมายขององค์กร

4 5 20 VH แดง 1. การตรวจสอบประเด็นการจัดท าแผนใหค้รอบคลุม
2. การประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
กบัส่วนนโยบายและแผน และหน่วย
ตรวจสอบภายใน
2. การน าค่านิยมองค์กรมาทบทวน
สมรรนะบคุลากรทกุคร้ังที่มีการ
เปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์และค่านิยม
ขององค์กร

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกท าการ
สอบทวน

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

7.2 ระบบงานด้านการบริหารทนุมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ

(OR042)

P 20 เทา 1. ขาดการวางแผนอตัราก าลังคน      
2. ขาดการบริหารสายอาชพี
3. การน าระบบความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัยยังไม่เปน็ไปตาม
มาตรฐาน
4. ระบบประเมินผลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
5. ขาดการน าระบบการจัดท าตัวชี้วัด
รายบคุคลมาใช้
6. ขาดการวิเคราะหอ์ตัราก าลังและ
การจ้างบคุลากรใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย

ไม่สามารถน าระบบทนุ
มนุษย์มาใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

5 5 25 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์              
2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5)  
3. กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน

1.การจัดท าคู่มือที่เกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.การด าเนินงานตามคู่มือ
3. ด าเนินงานตรวจติดตามภายใน 
4.รายงานผลการควบคุมภายในต่อ
ผู้บริหาร 

1. การจัดท าคู่มือที่เกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ส าเร็จ 
จ านวน 1ฉบบั
2. มีการด าเนินงานตามคู่มือส าเร็จ ร้อยละ
 80
3. มีการด าเนินงานตรวจติดตามภายใน 
ไตรมาสละ 1 คร้ัง
4. การรายงานผลการควบคุมภายในต่อ
ผู้บริหาร ไตรมาสละ 1 คร้ัง

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญมาด าเนินการจัดวาง
ระบบ

ความส าเร็จในการด าเนินการจัดวางระบบ ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

1.การพฒันาอย่างต่อเนื่องใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การตรวจติดตามผ่านใน ผ่าน
คณะท างานก ากบันโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์

1. ค่าคะแนนการ
ประเมินผลด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
เพิม่ขึ้น

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

7.3 เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน(OR043)  20 เทา เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมใหม้ี
ความเชี่ยวชาญในสายงาน

ไม่สามารถน าระบบทนุ
มนุษย์มาใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

5 5 25 VH แดง 1. การตรวจสอบสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
2. การสอนงานใหก้บับคุลากรโดยผู้บงัคับบญัชา

โครงการพฒันาบคุลากร 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากร
เขา้รับการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่อง

จ านวนบคุลากรที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา
เปน็พีเ่ล้ียง

จ านวนบคุลากรที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
ของเจ้าหน้าในส่วนทรัพยากร
มนุษย์ ยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะในการด าเนินงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์

จ านวนบคุลากรที่
ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

7.4 โครงสร้างและอตัราก าลังองค์กรยังไม่ชดัเจน

(OR044)

 10 ส้ม 1. กระบวนการปฏิบติังานภายในยัง
ไม่ชดัเจน (SIPOC)
2. ขอ้สรุปเร่ืองรูปแบบองค์กรยังไม่
ชดัเจน
3. การแบง่ระดับต าแหน่งยังไม่มี
ความแตกต่างระหว่างสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่มีความชดัเจน
2. การปฏิบติังานเกดิความ
ผิดพลาดหรือปฏิบติัไม่
ถกูต้องตามกระบวนการที่
ถกูต้อง
3. บคุลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบติังาน

5 5 25 VH แดง 1. กระบวนการปฏิบติังานภายใน
2. คู่มือที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์              
3. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5)  
4. กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน
5. การประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ทบทวนกระบวนการปฏิบติังาน
ภายใน
2. การประชมุคณะท างานรูปแบบ
องค์กร และการรับฟงัความคิดเหน็
ของบคุลากรในเร่ืองรูปแบบองค์กรที่
เหมาะสมกบัภารกจิ
3. วิเคราะหแ์ละก าหนดอตัราก าลังที่
เหมาะสมกบัภารกจิ และหาแนวทาง
ในการขอรับสนับสนุนอตัราก าลัง
เพิม่เติมใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ
4. น าเสนอผู้มีอ านาจในการพจิารณา
และเหน็ชอบโครงสร้าง อตัราก าลัง
และระดับต าแหน่งงานที่เหมาะสม

ความส าเร็จในการศึกษารูปแบบองค์กรที่
เหมาะสมกบัภารกจิ

คณะท างาน 1. การทบทวนกระบวนการ
ท างานใหม่ (SIPOC) ตาม
โครงสร้างงานที่มีการปรับปรุง
ใหม่ และใหม้ีการทบทวน
กระบวนการปฏิบติังานเปน็
ประจ าทกุปี
2. การทบทวนอตัราก าลังและ
โครงสร้างที่เหมาะสมอย่างน้อย
 2-3 ปต่ีอคร้ัง

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
กระบวนการ
ปฏิบติังานใหม่ที่
สอดคล้องกบั
โครงสร้าง

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

7.5 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ(OR045)  10 ส้ม 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์กร
2. บคุลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบติังาน
3. การบริหารงานขาด
ความต่อเนื่อง

4 5 20 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์              
2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5)  
3. กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน
4. การประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์
5. คู่มือการประเมินสมรรถนะบคุลากร

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ทบทวนสมรรถนะของบคุลากรให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์
2. วางระบบการพฒันาบคุลากร
รายบคุคล
3. จัดท ารูปแบบหรือแนวทางการ
พฒันาผู้สืบทอดต าแหน่ง
4. ส่ือสารและใหค้วามรู้กบัผู้บริหาร
และบคุลากรในการน าไปปฏิบติั

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ 1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญมาด าเนินการจัดวาง
ระบบ

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

7.6 ขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

การบริหารด้าน HR(OR046)

 10 ส้ม ขาดการวิเคราะหข์อ้มูลเชงิทรัพยากร
มนุษย์

1.ผู้บริหารไม่สามารถใช้
ขอ้มูลมาประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4 4 16 VH แดง 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์              
2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5)  
3. กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน
4. การประชมุคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการพฒันาบคุลากร 1. ทบทวนและจัดท าคู่มือการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้
2. ก าหนดแผนงานหรือแนวทางใน
การน าระบบเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
ด าเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์
ร่วมกบัส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์
ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. การใหค้วามรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหก้บับคุลากร 
รวมถงึการก าหนดทกัษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็
ทกัษะที่จ าเปน็ส าหรับ
ผู้ปฏิบติังาน
2. การจัดหางบประมาณและ
อปุกรณ์ใหเ้พยีงพอต่อการ
ปฏิบติังาน

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

7.7 บุคคลากรไมส่ามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ(OR022)

 5 เขียว 1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ไมไ่ด้
รับการอบรม
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะ
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ขาดอปุกรณ์และโครงข่าย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุน

1.สูญเสียงบประมาณ
โดยไมเ่กดิประโยชน์
2.สถานการณ์โรค
ระบาดไมเ่อือ้ต่อการ
ฝึกอบรมสัมมนา

4 3 12 H เทา

100
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา
ด าหนา

ด าหนา
ด าหนา

ด าหนา

ด าหนา

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

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

ระบบดิจิทลั  (OR02)

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กรเปน็

ระบบดิจิทลั  (OR02))

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

ความเส่ียงจากการไม่ได้รับสิทธ์ิในการใชป้ระโยชน์พืน้ที่  (CR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่ได้รับสิทธ์ิในการใชป้ระโยชน์พืน้ที่ (CR02))

ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย (SR02)

แผนลดความเสีย่งในอนาคต

7. ความเสีย่งจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษยม์าใช้ได้อยา่งมีประสทิธภิาพ (OR04)

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางตรง)

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

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย   (SR02))

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

ปัจจยัเสี่ยง กับ 
ปัจจยัเสี่ยง

ความเส่ียงจากจ านวนผู้เขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย (SR01) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย   (SR01))

ความเส่ียงจากการไม่สามารถเปน็แหล่งอนุรักษพ์รรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเปา้หมายกล

ยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษพ์ชื  (SR03)
รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถเปน็แหล่งอนุรักษพ์รรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเปา้หมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษพ์ชื (SR03))

ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR)

ปัจจยั (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของสาเหตุ

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

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

โครงการทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 VH แดง

8.1 การจ าหน่ายบตัรเขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย  25 เทา 1. การตลาดยังไม่ดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยว
2. สภาพพืน้ที่ยังไม่ดึงดูดใจผู้เขา้มา
เย่ียมชม
3. สถานการณ์ Covid-19

รายได้และจ านวนผู้เขา้
เย่ียมชมลดลง

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)
1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
 งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด,  งานบริหารสินทรัพย์, งาน
กจิกรรมพเิศษ, งานจัดท าหลักสูตรและจัดอบรม,งานจัดแสดง
นิทรรศการและศิลปกรรม, งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และ
จักรกลการเกษตร                  

 - รายได้จากการ
เขา้เย่ียมชมสวน

1.โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาด
2.โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย
3.โครงการพฒันาการ
ใหบ้ริการ
4.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานส านักส่งเสริม
ความรู้และกจิการสวน
พฤกษศาสตร์

1. พฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถงึ
กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
2. ฝึกอบรมและพฒันาคุณภาพด้านการใหบ้ริการ
เพือ่สร้างความประทบัใจใหแ้กผู้่เย่ียมชม
3. จัดท ามาตรฐานการคัดกรองนักทอ่งเที่ยวให้
เปน็ไปตามมาตรฐานสากล 4.จัดท าโปรโมชั่นให้
ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากบัเงินที่ต้องจ่าย 5.เผยแพร่การ
ประชาสัมพนัธ์ให ้อ.ส.พ.เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวของ
จังหวัดเชยีงใหม่ 6.อ.ส.พ.เตรียมความพร้อมใน
การบริการกลุ่มสถาบนัตามมาตรการการรับมือ
โรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล
4. พฒันาจุดดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยวใหเ้ขา้มาเย่ียม
และใชบ้ริการ                              5. ใหม้ี
การจัดแต่งพืน้ที่ใหม้ีความสวยงามหรือมีความ
โดดเด่น มีปา้ยส่ือความหมายเพิม่ความน่าสนใจ
และส่งเสริมการเรียนรู้ มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ได้มาตรฐาน        6. ส ารวจความพงึพอใจของผู้

 - จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น ร้อยละ
 20
 - รายได้จากการเขา้ชมสวนเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ (ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์, ส่วน
เผยแพร่ความรู้)
ส านักพฒันาสวน
พฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหาร
จัดการพืน้ที)่

1.การทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.ติดตามขา่วสารสถานการณ์ Covid-19

มีการทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ 1 คร้ัง ส านักส่งสริมค
วามรู้และ
กจิการ
พฤกษศาสตร์ 
(ส่วน
ประชาสัมพนัธ์
และการตลาด, 
ส่วนการขาย
และบริหาร
สินทรัพย์, ส่วน
เผยแพร่ความรู้)
ส านักพฒันา
สวน
พฤกษศาสตร์ 
(ส่วนบริหาร
จัดการพืน้ที)่

ใหบ้ริการขายบตัรเย่ียมชมผ่าน
ระบบออนไลน์

มีกระบวนการ
สร้างการขายบตัร
เย่ียมชมระบบ
ออนไลน์

ส านักส่งสริมค
วามรู้และกจิการ
พฤกษศาสตร์ 
(ส่วนการขายและ
บริหารสินทรัพย์)

8.2 การประกอบกจิการภายในพืน้ที่ลดลง  15 ส้ม 1.การประชาสัมพนัธ์ยังไม่เพยีงพอ
2. สถานการณ์ Covid-19   
3. กจิกรรมยังไม่ดึงดูด

1. จ านวนนักทอ่งเที่ยว
ลดลง 
2. หน่วยงาน
สถาบนัการศึกษางดจัด
กจิกรรม

5 5 25 VH แดง 1.1 คู่มือปฏิบติังาน (ไม่มี)
1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
 งานประชาสัมพนัธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพฒันา
นวัตกรรม,  งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารกจิการร้านค้า ,
งานภูมิทศัน,์ งานพฒันาพืน้ที่และจักรกลการเกษตร       
             
             

 - รายได้จากการ
เขา้เย่ียมชมสวน

1.โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาด
2.โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย
3.โครงการพฒันาการ
ใหบ้ริการ
4.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานส านักส่งเสริม
ความรู้และกจิการสวน
พฤกษศาสตร์

1.เพิม่ชอ่งทางในการขายผ่านระบบออนไลน์
2.ผลิตสินค้าหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวใหเ้หมาะสม
กบัสานการณ์ Covid-19
3. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเปา้หมาย

 - รายได้จากการประกอบกจิการ
ภายในพืน้ที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 15

ส านักส่งสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์ (ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์)
ส านักพฒันาสวน
พฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหาร
จัดการพืน้ที)่

การทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

มีการทบทวนแผนธุรกจิจัดหารายได้ 1 คร้ัง ส านักส่งสริมค
วามรู้และ
กจิการ
พฤกษศาสตร์ 
(ส่วน
ประชาสัมพนัธ์
และการตลาด, 
ส่วนการขาย
และบริหาร
สินทรัพย์, ส่วน
เผยแพร่ความรู้)
ส านักพฒันา
สวน
พฤกษศาสตร์ 
(ส่วนบริหาร
จัดการพืน้ที)่

เพิม่ชอ่งทางในการจ าหน่าย
สินค้าใหเ้ขา้ถงึลูกค้าได้ง่ายขึ้น

รายได้เพิม่มากขึ้น

8.3 การจ าหน่ายสินค้าลดลง  20 เทา 1. สินค้ายังไม่มีความโดดเด่น  
2. ชอ่งทางในการจ าหน่ายสินค้ายังไม่
เขา้ถงึกลุ่มลูกค้า 
3. สินค้ามีราคาแพงเนื่องจากต้นทนุ
สินค้าสูง

รายได้จากการขาย
สินค้าลดลง

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

 - รายได้จากการ
จ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม

1.โครงการสร้างการรับรู้
ด้วยส่ือการตลาด
2.โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยกจิกรรมและ
เครือขา่ย
3.โครงการพฒันาการ
ใหบ้ริการ
4.โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานส านักส่งเสริม
ความรู้และกจิการสวน
พฤกษศาสตร์

1. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเปา้หมาย
2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัสินค้าของ อ.
ส.พ.เพิม่มากขึ้น

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า ร้อยละ
 15

ส านักส่งเสริมความรู้และ
กจิการพฤกษศาสตร์(ส่วน
ประชาสัมพนัธ์และ
การตลาด, ส่วนการขาย
และบริหารสินทรัพย์) 

8.4 ช่องทางในการส่ือสารด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ยังไม่

ถึงกลุ่มเป้าหมาย  (SR011)

 10 ส้ม  1. ขาดกจิกรรมการตลาดกบั
กลุ่มเปา้หมาย
2. ชอ่งทางการส่ือสารยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
3. บคุลากรมีทกัษะไม่เพยีงพอ
4. เคร่ืองมืออปุกรณ์ส่ือสารไม่เพยีงพอ

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชม
ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย
2. รายได้จากการเขา้
เย่ียมชมสวนไม่เปน็ไป
ตามเปา้หมาย

5 5 25 VH แดง

8.5 การตกแต่งพืน้ที่ยังไม่โดเด่น (SR012)  10 ส้ม 1. ขาดการดูแลรักษาพืน้ที่ใหม้ีความ
สวยงาม
2. ขาดจุดดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยว

1. จ านวนผู้เขา้เย่ียมชม
ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย
2. รายได้จากการเขา้
เย่ียมชมสวนไม่เปน็ไป
ตามเปา้หมาย

4 5 20 H แดง

8.6 ไมส่ามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าส่ือการเรียนรู้และกจิกรรม

ให้กบัผู้เข้าเย่ียมชมได้ (SR021)

 5 เขียว 1. บคุลากรขาดความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์
2. ขาดการก าหนดกจิกรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย
3. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ

ประสิทธิผลในการ
ใหบ้ริการด้านการให้
ความรู้/การเรียนรู้ ต่อ
กลุ่มเปา้หมายลดลง

5 5 25 VH แดง

8.7 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR022)  5 เขียว บุคลากรไมไ่ด้รับการเสริมทักษะ
ด้านการให้ความรู้

ประสิทธิผลในการ
ให้บริการด้านการให้
ความรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายลดลง

5 4 20 VH แดง

8.8 ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภัยให้แกผู้่เข้าเย่ียมชม 

(OR013)

 5 เขียว 1. มปี้ายสัญลักษณ์การเตือนภัย
ต่าง ๆ ในพืน้ทีสั่ญจรแต่ป้าย
เตือนอาจมกีารล้มหรือบิดเบีย่ง
ไปของป้ายต่างๆท าให้ผู้สัญจร
สังเกตุมองไมเ่ห็น
2.มกีารแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าทีท่ี่
น าชมแต่ยังไมเ่พยีงพอ

ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎ
จราจรท าให้เกดิ
อนัตรายต่อตนเอง
และผู้อืน่

3 5 15 H เทา

8.9 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ(OR045)  5 เขียว 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์กร
2. บคุลากรขาดขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน
3. การบริหารงานขาด
ความต่อเนื่อง

4 5 20 VH แดง

100
ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา
ด าหนา

8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01)
ปัจจยัเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)

สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของสาเหตุ

 (%) สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause) ผลกระทบ (Impact)
ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ.

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

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

สคีวาม
รุนแรง

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย (SR01))

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

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

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

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)
Commonlist

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ( ความเส่ียงจากจ านวนผู้เขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย (SR01))

รวมน้ าหนักความสมัพันธ์
ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง ความเส่ียงจากจ านวนผู้เขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย   (SR01) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากจ านวนผู้เขา้ชมไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย (SR01))

ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงด้านความพงึพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02))
 ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด  ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01))
ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04))
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ภายใน ภายนอก
โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

รายงานทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

4 3 12 H เทา
9.1บคุลากรขาดความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎระเบยีบขอ้บงัคับในการปฎิบติัหน้าที่ 

(CR011)

 35 แดง 1. การส่งเสริมความรู้ใหแ้กบ่คุลากร
มีน้อย

เกดิการกระท าผิดและเกดิ
ขอ้พพิาทกบับคุคลหรือ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

4 3 12 H เทา 1.1 คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
 - คู่มือพนักงาน
 
1.2 แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) งาน
กฎหมาย, งานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์, งาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์

 โครงการเสริมสร้างทกัษะ 
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
ปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่ง และ
การส่งเสริมพฒันาทรัพยากร
บคุคล

1.เสริมสร้าง ทกัษะ ใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจ แกเ่จ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบักฎ 
ระเบยีบใหป้ฏิบติังานได้ถกูต้อง  
2. จัดอบรมใหค้วามรู้ใหก้บัพนักงาน
เร่ืองระเบยีบขอ้บงัคับ และคุณธรรม
จริยธรรม
3.  จัดท าขอ้มูลองค์ความรู้การปฏิบติั
ตามระเบยีบขอ้บงัคับ     
4.การท ามาตรการเจาะลึกถงึปญัหาที่
เกดิขึ้นจากการออกระเบยีบขอ้บงัคับ 
และสาเหตุถงึการไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคับ ของส่วนงานนั้นๆ 
โดยงานกฎหมายได้มีการวางแผนเขา้
ปรึกษาและรับทราบถงึปญัหาที่เกดิขึ้น
พร้อมทั้งร่วมกนัรับฟงัถงึเหตุผลซ่ึงกนั
และกนั เพือ่ที่จะน ามาเปน็แนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคับต่อไป

1.  จ านวนบคุลากรที่ได้รับ การเสริมสร้าง 
ทกัษะความรู้ความสารถ ในต าแหน่ง และ
จ านวนบคุลากรที่ได้รับการส่งเสริมพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 80
2. จ านวนคร้ังในการจัดผึกอบรมไม่ต่ ากว่า 
2 คร้ัง
3. จ านวนขอ้มูลองค์ความรู้ที่ได้รับการ
จัดท าและเผยแพร่ ไม่ต่ ากว่า 3 เร่ือง

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

จัดใหม้ีการประเมินผล ทกัษะ ความรุ้ 
ความเขา้ใจ การปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่ง
 และการการรับรู้ กฎระเบยีบขอ้บงัคับ ที่
เกีย่วขอ้ง

ร้อยละของจ านวนของผู้เขา้รับการเสริม
ทกัษะ และส่งเสริมพฒันา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

การเสริมทกัษะ พฒันาความรู้ 
ในการปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่ง
เชงิรุกในกจิกรรม กฎหมาย
สัญจร ร่วมกบัทรัพยากรมนุษย์

จ านวนบคุลากร 
ร้อยละ 80  ใน
การจัดกจิกรรม
อย่างน้อย 2 คร้ัง

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งานกฎหมาย

9.2 ขาดการติดตามจากผู้บงัคับบญัชาอย่างจริงจัง (CR012)  35 แดง 1. สมรรถนะของผู้บงัคับบญัชายังไม่
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตราฐาน

พบการพพิาทและมีคดี
ความมากขึ้น

4 3 12 H เทา 1. คู่มือที่เกีย่วขอ้ง
1.1 คุ่มือพนักงาน
1.2 คู่มือสมรรถนะ
2. แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) งาน
กฎหมาย, งานพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์,
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

 โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและพฒันา
ทรัพยากรบคุคลระดับบริหาร

1. จัดอบรมเชงิปฏิบติัการใหค้วามรู้
ใหก้บัผู้บงัคับบญัชา
2. ผอ.มอบนโยบายในการประชมุ
ผู้บริหาร
3. จัดกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบติั
เรียนรู้วมกนักบัหน่วยงานภายนอก

1. จ านวนการจัดอบรมไม่ต่ ากว่า 1 คร้ัง
2. รายงานการประชมุ ไม่ต่ ากว่า 1 คร้ัง

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

1. จัดใหม้ีการประเมินผลการรับรู้ 
กฎระเบยีบขอ้บงัคับ
2. จัดท าคลินิกใหค้ าปรึกษาด้านกฎหมาย

ร้อยละของการรับรู้ของผู้รับการฝึกอบรม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งาน
กฎหมาย

แผนพฒันาบคุลากรในระดับ
ผู้บริหารที่เขา้สู่ต าแหน่ง

จ านวน 1 แผน ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/งานกฎหมาย

ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

9.3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เปน็ระบบ(OR045)  20 เทา 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์กร
2. บคุลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบติังาน
3. การบริหารงานขาด
ความต่อเนื่อง

4 5 20 VH แดง

9.4 ไมไ่ด้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพืน้ที ่ (CR021)   10 ส้ม 1. การน าเสนอประโยน์ของการ
จัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่
ชัดเจน
2. เจ้าหน้าทีข่าดความช านาญใน
การขอใช้ประโยชน์พืน้ที่
3. โครงการจัดต้ังยังไมม่คีวามโดด
เด่นเพยีงพอ

ไมส่ามารถด าเนิน
โครงการได้

5 5 25 VH แดง

100
ด าหนา

ด าหนา

ความเสีย่งด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันธอ์งค์กร (Compliance Risk : CR)

ปัจจยั (Risk factor)

สาเหตุ น้ าหนักความสมัพันธ ์ทีม่า และผลกระทบของความเสีย่ง อ.ส.พ. การประเมินความเสีย่ง (Inherent Risk)
สคีวาม
รุนแรง

Risk Based Control การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

สาเหตุ (Risk Cause)
สาเหตุ น้ าหนัก

ของสาเหตุ
 (%)

สขีองเสน้ ทีม่า (Root Cause)

ปัจจยัเสี่ยง กับ ปัจจยัเสี่ยง
รวมน้ าหนักความสมัพันธ์

ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทนุมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03))

ผลกระทบ 
(Impact)

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan) แผนฉุกเฉิน

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมไ่ด้รับสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ (CR02))

ความเส่ียงจากการไมไ่ด้รับสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ (CR02) รายละเอยีดขอ้มูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่ได้รับสิทธ์ิในการใชป้ระโยชน์พืน้ที่ (CR02))

แผนลดความเสีย่งในอนาคต

9. ความเสีย่งจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01)
ปัจจยัเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))



 

 

                    แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
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ภายใน ภายนอก

โอกาส ผลกระทบ รวมคะแนน ระดับ Risk

ควบคุมภายใน SIP Plan
แผน/

โครงการทีเ่ก่ียวข้อง
มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ มาตรการและแผนฉุกเฉิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/แผน/กิจกรรม
รองรับความเสีย่งในอนาคต

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

4 3 12 H เทา
ปัจจัยเสีย่ง กับ สาเหตุ 

(ทางตรง)
10.1 ไมไ่ด้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพืน้ท่ี (CR021)  60 แดง 1. การน าเสนอประโยน์ของการ

จัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่
ชัดเจน
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความช านาญใน
การขอใช้ประโยชน์พืน้ที่
3. โครงการจัดต้ังยังไมม่คีวามโดด
เด่นเพยีงพอ

ไมส่ามารถด าเนิน
โครงการได้

5 5 25 VH แดง  - การประชมุติดตาม
ความกา้วหน้าของ
คณะท างานฯ และ
คณะอนุกรรมการท่ี
เกีย่วขอ้ง

 - โครงการจัดต้ังสวน
พฤกษศาสตร์สาขา
 - แผนการด าเนินงาน
เพือ่จัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์

1. การเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน ผู้น าชุมชน รวมถึงการเข้าไป
ให้ความรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. การประชุมหารือร่วมกบัระหว่าง
 อ.ส.พ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
3. ศึกษาความต้องการของชุมชน 
และออกแบบแนวทางการพฒันา
พืน้ทีใ่ห้มคีวามโดดเด่น โดยเน้นการ
มส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ

คณะท างานการ
ขอใช้พืน้ทีเ่พือ่ให้

ได้มาซ่ึง
กรรมสิทธ์ิและ
การป้องกนั 

แกไ้ขปัญหาการ
บุกรุกพืน้ทีข่อง

สวนพฤกษศาสตร์

1. การเข้าไปท าความเข้าใจกบัผู้น า
ชุมชนและประชาชนเชิงรุก

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ

คณะท างาน 1. การทบทวนแนวทางการ
จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์
ในภูมภิาค
2. การก าหนดกระบวนการ
เร่ืองการขอใช้พืน้ทีแ่ละ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
3. การถ่ายทอดความรู้
ให้กบับุคลากรภายในเพือ่ให้
สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องในกรณีการ
เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบ
4. เสริมสร้างทักษะและ
ความช านาญในการน าเสนอ
ให้สามารถโน้มน้าวและ
สร้างความประทับใจให้แก่
ผู้ฟงัได้

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

คณะท างาน

10.2 บทบาทและทิศทางการด าเนินงานไมช่ัดเจน (OR031)  20 เทา 1. การเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการและผู้บริหาร
2. แผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานไมช่ัดเจน

ไมส่ามารถน าเสนอ
บทบาทและการ
ด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน

3 5 15 H เทา

10.3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ยังไมเ่ป็นระบบ (OR045)  20 เทา 1. ขาดการน าระบบสมรรถนะมาใช้
2. ขาดการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล
3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งและการจัดาร Talent

1. การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายขององค์กร
2. บคุลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบติังาน
3. การบริหารงานขาด
ความต่อเนื่อง

4 5 20 VH แดง

80
ด าหนา
ด าหนา

ปัจจัยเสีย่ง กับ สาเหตุ 
(ทางอ้อม)

ความเส่ียงจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียไมเ่ข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ  (OR03))
รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใชไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04))ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง
รวมน้ าหนักความสมัพันธ์

รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เขา้ใจบทบาทและภารกจิขององค์การ  (OR03))

รายละเอยีดข้อมลู ทีม่า ผลกระทบ การประเมนิความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากการไมส่ามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (OR04))

รายละเอยีดขอ้มูล ท่ีมา ผลกระทบ การประเมินความเส่ียง สีความรุนแรงมาตรการปจัจุบนั ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเส่ียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เขา้ใจบทบาทและภารกจิขององค์การ  (OR03))

10. ความเสีย่งจากการไม่ได้รับสทิธิใ์นการใช้ประโยชน์พ้ืนที ่(CR02) 

Risk Based Control
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management )

แผนฉุกเฉิน แผนลดความเสีย่งในอนาคต

ความเสีย่งด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันธอ์งค์กร (Compliance Risk : CR)

ผลกระทบ 
(Impact)

ปัจจัย (Risk factor)

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

สคีวาม
รุนแรงสาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ าหนัก
ของสาเหตุ

 (%) สขีองเสน้

แผนจดัการความเสีย่ง (Mitigation Plan)

ทีม่า (Root Cause)
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บทที่ 4 
การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการท างาน 

 
4.1 กำรเชื่อมโยงกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงกับกำรควบคุมภำยใน (Internal 

Control)  

 การควบคุมภายใน หมายถึง “กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” 

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

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

ล าดับ รายการคู่มือ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คู่มือปฏิบัติงานหลักขององค์การฯ 

1 คู่มือพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร ์ ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
2 คู่มือการบรหิารความเสีย่ง ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

3 คู่มือการควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

4 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ส านกัตรวจสอบภายใน 

8 คู่มือการบรหิารจดัการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ส่วนนโยบายและแผน 

10 คู่มือการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

11 คู่มือการประเมินสมรรถนะบคุลากร อ.ส.พ. ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

12 คู่มือการสรรหาพนักงานและลูกจา้ง ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

13 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนทรัพยากรมนุษย ์

14 คู่มือว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนทรัพยากรมนุษย ์
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ล าดับ รายการคู่มือ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานสนับสนุนขององค์กร 

15 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการเงิน  ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

16 คู่มือการยืมเงินทดรอง ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

17 คู่มือแนวทางการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างตามมาตรฐาน ส่วนบริหารการเงินการคลัง 

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

19 คู่มือการปฏิบตัิการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ส่วนอ านวยการ 

20 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

21 คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส านักวิจัยและพัฒนา 

22 คู่มือการน าพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุกลับคืนถิ่นอยา่งยั่งยืน คณะท างานโครงการน าพรรณไมท้ี่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

23 คู่มือด าเนินการศูนย์ข้อมลูข่าวสารทางราชการ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

24 คู่มือการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 

25 คู่มือการด าเนินงานของงานเผยแพร่ความรู ้ ส่วนเผยแพร่ความรู ้

26 คู่มือแนวทางการก าหนดระดับคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการด้านเทคโนโลยีสนเทศ ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางท่ี 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
ในด้านการควบคุมความเสี่ยงที่คงอยู่ ได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 

ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
ส านักบริหาร  
1. การด าเนินงานตามแผนไม่บรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
- จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ นโยบาย/เป้าหมายการด าเนินงานหลักของ
องค์กร และมีการสื่อสารภายในองค์การฯ ให้มากยิ่งขึ้น 
- เชิญวิทยากรผู้มีความรู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการ
สัมมนาเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผน
ขององค์กร                 
- สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านการจัดท า
แผนงานขององค์กร  

2. การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

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

- การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
3.  ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ค่าเกณฑ์ระดับ 3  

- จัดส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตาม/เร่งรัดผลการ
ด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางด าเนินงาน 
- จัดประชุม/อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และ
หารือแนวทางการด าเนินงานภายในองค์การฯ 
- ให้มีการส ารวจทัศนคติ และความรู้ ความเข้าใจ และ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

4. ขาดการยอมรับต่อเป้าหมายของ
แผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

- จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย/เป้าหมายการด าเนินงานหลักของ
องค์การฯ 

- เพ่ิมการสื่อสารภายในเพ่ือสร้างความตระหนักในเป้าหมาย
หลักขององค์กร 

- น าผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการสัมมนา เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนขององค์การฯ  

5.  ไม่สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ 

- หารือกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ระบบประเมินผล 

- ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน และหารือแนวทางการ
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

- สรุปผลการด าเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
6. การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

- วางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า 
- การประชุมคณะท างาน IT และ ITG เพ่ือจัดสรรทรัพยากร

ให้เพียงพอ 
7. ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุน

การด าเนินงานในภายในองค์การฯ และ
การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส ารวจความต้องการในการใช้งานก่อนด าเนินการและจัท า
แผนงาน 
 

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ระบบสารสนเทศขององค์กรยังไม่
ครอบคลุม บุคลากรไม่สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้ 

- ศึกษาและจัดท านโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน 

9. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
- การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน

กฎหมาย 
- ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ 

10. เอกสารทางการเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบ 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียดรอบ
ครอบ ตามระเบียบ 

11. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายด้าน
การเงินของรัฐวิสาหกิจ 

- จัดส่งบุคลากรด้านการบัญชีเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

12. เอกสารหลักฐานทางการเงินและการ
บันทึกบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย ไม่
สามารถเก็บรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

- น าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมทะเบียน
เอกสาร สามารค้นหาได้อย่างทันกาล 

13. ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัสดุไม่ทันต่อการใช้
งาน 

- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามแผน
เป็นรายไตรมาส 

14. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ 

15. ความปลอดภัยของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในการใช้บริการยานพาหนะ
ส่วนกลางและความเชื่อมั่นด้านความ

- การจัดท าแผนซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
- อบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการของพนักงานขับรถ 
- เพ่ิมช่องทางร้องเรียน 
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
ปลอดภัยลดลง 

16. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

- ประสานงานกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
จัดท าข้อตกลง/ระเบียบในการรับนักเรียนทุนจากโครงการ
เข้าเป็นพนักงานองค์การฯ 

- ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ  
17. ขาดผู้สืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญของ  

อ.ส.พ. 
- พัฒนาการสรรหาภายในตามเกณฑ์ความต้องการของแต่ละ

ต าแหน่ง  
- มีการเตรียมความพร้อม โดยใช้แผนพัฒนารายบุคคล 

18.การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

- ส ารวจช่องว่าง Competency GAP แต่ละต าแหน่ง 
วิเคราะห์ออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมประจ าต าแหน่ง
ของแต่ละบุคคล 

ส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์  
19. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม

เป้าหมาย 
- จัดท าคลิปวีดีโอเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เผยแพร่

ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ 
- เผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR 

Code) 
20. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญในการออกแบบ

สื่อให้น่าสนใจและทันสมัย 
- ส่งบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูน

ความรู้ในเรื่องการผลิตและออกแบบประชาสัมพันธ์และ
การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 

21. เยาวชนและประชาชนขาดความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อม 

- จัดท าแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม 

- ศึกษาความต้องการพร้อมจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละระดับชั้น 

- ปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
- จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ในรูปแบบหนังสือ และรูปแบบ e-book เพ่ือ
เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์องค์การฯ   

22.การจัดนิทรรศการไม่มีความน่าสนใจ
และไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

- การจัดท าแผนแม่บทในการศึกษาออกแบบพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ให้มีความชัดเจนทั้งรูปแบบและงบประมาณท่ี
ต้องใช้ในการด าเนินการ 

- การขอสนับสนุนและการผลักดันจากผู้บริหารในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้
มีความทันสมัยและน่าสนใจ 

23. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

- มีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์สู่การรับรู้ให้มากข้ึน 
- มีการพัฒนารูปแบบ Content ให้น่าสนใจมากขึ้น 
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
24. ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
- ส ารวจเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือน าไป

ปรับปรุง แผนพัฒนาการให้บริการ 
- จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรมในการให้บริการ

นักท่องเที่ยว 
25. ความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมและ

เจ้าหน้าที่ให้บริการ 
- การจัดท าประกันภัยให้ครอบคลุมเพ่ือความปลอดภัยใน

แหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องส าคัญหนึ่งที่นักท่องเที่ยว 
26. สินค้าท่ีขายไม่ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า 
- ด าเนินการส ารวจการรับรู้ความต้องการสินค้าให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค 
- จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
27. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 
- รวบรวม สรุป ประมวลผลข้อมูลในเชิงสถิติ ผลการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ
ด้านต่างๆ แยกตามกลุ่มตามที่ก าหนดในแผน 

- รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานทางการเงิน แยกตาม
กิจกรรมและต้นทุน ทุกสิ้นรายเดือนและไตรมาส 

- ติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม 
ส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์  
28. การพัฒนาพ้ืนที่ไม่เป็นเป็นไปตามแบบ - ตั้งทีม project 

- มีแผนการด าเนินงานและก าหนดระยะเวลา 
- มีการติดตามงานจากคณะท างาน Project และ ผอ.สนพ. 
- ประเมินผลการออกแบบ/ผลการด าเนินงาน 

29. การเกิดโรคระบาดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้
ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า
ได้ 

- มีการส ารวจและวางแผนงานด้านความปลอดภัย 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ 
- มีการป้องกันและรับมือกับโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

ส านักวิจัยและอนุรักษ์  
30. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- เพ่ิมจ านวนโครงการวิจัยหรือแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และให้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 

31. ผลงานวิจัยไม่สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือ
ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้ 

- จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยร่วมกันแบบ
บูรณาการ  

32. จ านวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย Benchmarking 

- ทบทวนแผนฯ เป็นประจ าปีทุกปี และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- ควบคุมกระบวนการท างานและก าหนดเป็นตัวชี้วัด

รายบุคคล 
- ตรวจสอบสภาพพรรณไม้เป็นประจ า และการลงทะเบียน
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ความเสี่ยง แนวทางการควบคุมภายใน 
ในการยืมตัวอย่าง 

33. จ านวนพันธุ์พืชที่รวบรวมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- เพ่ิมปริมาณการเพาะขยายพันธุ์ไม้ส าคัญเพ่ิมขึ้น 
- เพ่ิมพ้ืนที่หรือปริมาณในการส ารวจเพิ่มขึ้น 

34. พันธุ์พืชมีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือติด
โรค 

- ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบ
โรคพืชในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
ผลต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่ 
35. พันธุ์พืชมีชีวิตไม่รับการลงทะเบียน

จัดเก็บในฐานข้อมูล 
- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร  
- เพ่ิมช่องทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ของงาน

ทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงาน 
 
  4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management)  

 การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจ ากัดต่าง ๆ ส่งผลกระทบที่
จะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการบริหารมูลค่าเพ่ิม
ขององค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การน าระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้การบริหาร
ความเสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะท าให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้น าเอาปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจขององค์กร
มาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถน ามูลค่าเพ่ิมมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจในการลงทุนนั้น ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรหรือไม่ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่
เรียกว่า “ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์” เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน
ภายในองค์กร ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management: EVM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร โดยการ
เชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางการเงินซึ่งรวมถึงก าไรเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) และเป้าประสงค์ทาง
สังคมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดท าแผนธุรกิจ (EVM for planning), การ
จัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (EVM for Investment & Resource Allocation), การก าหนดและถ่ายทอด
เป้าหมาย (EVM for Performance Monitoring) และระบบแรงจูงใจ (EVM for Incentive)  

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

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

Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan 
ความเชื่อมโยงกับแผน
วิสาหกิจ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย
เสี่ยง 

1. รายได้จากการ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 

(1) ค่าเช่าร้านค้า บริการ
นักท่องเที่ยว 
(Bluevanda) 

(2) รถบริการ 
(3) ค่าเช่าร้านจ าหน่ายสินค้า

ทั่วไป 
(4) ค่าเช่าสถานที่  เพื่อท า

กิจกรรม 
(5) ค่าเช่าพื้นที่เสา

โทรศัพท์มือถือ 

(1) พัฒนาพ้ืนท่ีและ ระบบ
สาธารณูปโภค 

(2) ก าหนดพื้นที่/บรหิารสินทรัพย์ที่มี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3) ก าหนดอัตราค่าบริการ 
(4) จัดท าแผนการตลาดเชิงรุกโดย

มุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมายทั้ง    ในส่วน
ภาคราชการ  และเอกชน 

(5) ท าการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการจัดงาน Event 
ภายในสวนพฤกษศาสตร์ 

- เพิ่มร้านค้าท่ีได้มาตรฐาน 
- ก าหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสมัพันธ์

เชิญชวนให้มาใช้บริการ 
- จัดระบบขนส่งภายใน 
- ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุ่มทีม่ี

ศักยภาพ เช่น กลุ่มจดักิจกรรม Wedding  
ถ่ายโฆษณา  ถ่ายภาพยนตร ์

- วางแผนการใช้ประโยชน์และจดัหา
เครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรัพย ์

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(FR01) 

2. รายได้จากการ    
เข้าชมสวน 

(1) การจ าหน่าย  บัตรเข้า
ชมสวน 

(2) คณะที่เข้ามา    ชมสวน 

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

(Event) 
(4) บุคลากรด้านการบริการ 
(5) คุณภาพการให้บริการ 

- พัฒนารูปแบบการประชาสมัพันธ์ให้  
เข้าถึงกลุ่มลูกคา้ในวงกว้าง 

- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เยี่ยมและใช้บริการ 

- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมติร ธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

- ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการ
ให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ     
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

- ร้อยละของผู้เข้ามาใช้
ประโยชนส์วน
พฤกษศาสตรเ์พิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน ร้อยละ 20 
- รายไดจ้ากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
 

- ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย
(FR01) 
- ความเสีย่งจากจ านวนผู้
เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  (SR01) 

3. รายได้จากการขาย
สินค้า 

(1) สินค้าที่องค์การฯ   ผลิต
จ าหน่าย 

(2) สินค้าฝากวางจ าหน่าย 
(3) สินค้าท่ีองค์การฯ    ซื้อ

(1) คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ ์
(2) ช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภณัฑ ์

- ส ารวจความต้องการของตลาด  
- ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน ามา

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑส์ินค้าของที่ระลึก

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

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

ความเชื่อมโยงปัจจัย
เสี่ยง 

มาจ าหน่าย 
(4) สินค้าส่งเสรมิวิสาหกจิ

ชุมชน 
(5) สินค้าท าลองตลาด 

และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

- ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวน
พฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ  

- เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
4. รายได้จาก การ

จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

(1) รายได้จากการจ าหน่าย
กาแฟ 

(2) จากการจ าหน่ายอาหาร       
ของขบเขี้ยว   

(3) จากการจ าหน่ายสินค้า
คงรูป 

(1) ปรับปรุง/ควบคุมคณุภาพ และ
ความสะอาดรสชาติของกาแฟ 

(2) ควบคุมต้นทุนการผลติกาแฟ 
(3) ปรับปรุงร้านกาแฟใหส้วยงามและ

ดึงดูดใจ 
(4) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อ

ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
(5) เพิ่มจุดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ในช่วงเทศกาล 
(6) เสรมิสร้างเทคนิคการขายให้กับ

ผู้ขาย 

- พัฒนาร้านอาหารให้มมีาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการเพิ่มสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 

- รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาด
ของอาหารและเครื่องดื่ม 

- เพิ่มจุดบริการให้มากข้ึน 

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(FR01) 

5. รายได้จากการ 
จ าหน่ายพรรณไม้
และจัดท าปา้ย
พรรณไม ้

(1) รายได้จากการจ าหน่าย
พรรณไม ้

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

ป้ายพรรณไม ้

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

- ก าหนดรูปแบบของพรรณไม้ให้เปน็
เอกลักษณ ์

- ก าหนดราคาทีเ่หมาะสม 

รายได้จากการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

ความเสีย่งจากการหา
รายได้นอกงบประมาณ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
(FR01) 
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บทที่ 5 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง อ.ส.พ. 

5.1 แผนภำพประเมินควำมเสี่ยง (Risk Profile) 
 

 
รูปภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 

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

1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน) 
SR01 = ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
SR02 = ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. 
SR03= ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถ่ินก าเนิดได้ตามเป้าหมาย 
        กลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช 
 OR02 = ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
OR03 = ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ 
 OR04 = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
FR01 = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย 

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

  CR01 = ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี 
  CR02 = ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน) 
- ไม่มี - 

4) ความเสี่ยงระดับต่ า (1-4 คะแนน) 
   - ไม่มี – 
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 5.3 ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
 หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู้พันธกิ จ 
หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทัวไปการด าเนินงานให้ได้ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจ าเป็นที่จะต้องยอมรับ
ความเสี่ยงบ้าง การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด 
ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับสูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถน ามาใช้เป็นการด าเนินงานและการตัดสินใจ
ต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้ 
  การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

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

 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได ้

ต่ ามาก/ น้อยมาก 
ต่ า / 
น้อย 

ปานกลาง 
สูง / 
บ่อย 

สูงมาก / บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

รง
 

สูงมาก / หายนะ 5 
5  

(5×1) 
10 

(5×2) 
15 

(5×3) 
20 

(5×4) 
25 (5×5) 

สูง / วิกฤต ิ 4 
4 

(4×1) 
8 

(4×2) 
12 

(4×3) 
16 

(4×4) 
20 (4×5) 

ปานกลาง 3 
3 

(3×1) 
6 

(3×2) 
9 

(3×3) 
12 

(3×4) 
15 (3×5) 

ต่ า / น้อย 2 
2 

(2×1) 
4 

(2×2) 
6 

(2×3) 
8 

(2×4) 
10 (2×5) 

ไม่เป็นสาระส าคัญ / น้อยมาก 1 
1 

(1×1) 
2 

(1×2) 
3 

(1×3) 
4 

(1×4) 
5 

(1×5) 

 ระดับของความเสีย่ง 
 

  จาก Risk Assessment Matrix น ารายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงล าดับ
ไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Criteria for 
Acceptability Risk) 
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5.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
  หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กร

แห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลุกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้นั้น  
ระบุว่า 

 ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่ง
องค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด 

 ค่าเฉลี่ยของอุตสาเหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่ 
 หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 
 หากจะท าให้ความพึงพอใจของลุกค้าเพ่ิมขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

และไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ 
 

5.5 ขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

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

 

รูปภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 

  เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ 10-25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary 
จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อย
มาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) 
ซึ่งอยู่ในโซน สีเหลือง และสีเขียว เพ่ือเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง ของ อ.ส.พ. ที่ต้องท าการ
บริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ 10 คะแนนขึ้นไป หรือ
อยู่ในระดับโซนสีเทา และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง อยู่ในโซนสีแดง หรือความเสี่ยงสูง
มาก (Very High: VH) จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า  อ.ส.พ. จะต้องท าการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ความ
เสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก 

Impa
 

Likeliho
 

Risk boundary 
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5.6  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยี้งเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)  

5.6.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 

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

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

 

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

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

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

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 503,354 – 549,113 คน/ปี  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 457,595 – 503,353  คน/ปี  

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 96-100 
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 2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

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

 

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

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

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

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ความพึงพอใจผู้เยีย่มชม ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ ความพึงพอใจผู้เยีย่มชม ร้อยละ 71-75 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 96-100 
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  3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03) 

 

 
รูปภาพที่ 9 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ตามเป้าหมายกล

ยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (SR03) 
 

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

ตารางท่ี 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอก
ถิ่นก าเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (SR03) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ตามเป้าหมายกล

ยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ จ านวนชนิดพันธุ์ไมท้ี่ส าคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มข้ึน 150 ชนิด 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ จ านวนชนิดพันธุ์ไมท้ี่ส าคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มข้ึน 120 ชนิด 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูประชากรในระบบนิเวศ 
ของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ ร้อยละ 100-91 
 Risk Tolerance (RT) 

 ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูประชากรในระบบนิเวศ 
ของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ ร้อยละ 100-91 
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 5.6.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk: OR) 

    4) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

 
รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

 
 

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

ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

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

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล
ไม่เกิน 5 คร้ัง/ป ี
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล
ไม่เกิน 10 คร้ัง/ปี 
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 5) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 

 
รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 

 

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

ตารางท่ี 10 ระดับความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์(OR02) 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 8 ชั่วโมง 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 91-95 
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6) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03) 

 
รูปภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03) 

 

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

ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและ
ภารกิจขององค์การ (OR03) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ผลการส ารวจการรับรู้บทบาทหนา้ที่องค์การของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ ผลการส ารวจการรับรู้บทบาทหนา้ที่องค์การของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 75-79 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ร้อยละ 91-100 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ร้อยละ 91-100 
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   7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 

 
รูปภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 

 

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

ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ กระบวนการพฒันาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการตรวจติดตามภายในเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการทุนมนุษย์ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ และ สิ่งที่ต้องปรับปรุงไปยงัระดับบริหาร 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ กระบวนการพฒันาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการสือ่สารให้ความรู้ ฝึกอบรม ในเร่ือง
ระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

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

    8) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

 
รูปภาพที่ 14 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

 

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

ตารางที่ 13  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตาม
เป้าหมาย (FR01) 

 
ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ รายได้จากการด าเนินงาน 42.15 - 43.44 ล้านบาท 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ รายได้จากการด าเนินงาน 40.88 - 42.14 ล้านบาท 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 2 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงาน
ของส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 91-95 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 2 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงาน
ของส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ร้อยละ 91-95 
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 5.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 

9) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
 

 
รูปภาพที่ 15 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคด ี(CR01) 

 

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

ตารางที่ 14 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคด ี(CR01) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

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

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ 0-10  คร้ัง/ปี  
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 คือ มีจ านวนคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ 0-10  คร้ัง/ปี 
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10) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02)  
 

 
รูปภาพที่ 16 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

 

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

ตารางที่ 15 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้
องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
(CR02) 

ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที ่(CR02) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขาจ านวน 4 แห่ง 
Risk Tolerance (RT) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขาจ านวน 3 แห่ง 

โ อก าสที่ จ ะ เกิ ด
(Likelihood) 

Risk Appetite (RA) 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100 
ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100 
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บทที่ 6 
กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง 

 
6.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง 

 จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลท าให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย
เช่นเดียวกัน 
 ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่ างกันนั้นความเสี่ยงทุก
ด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือเป็นผลมาจากความเสี่ยงอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระคือส่งผลกระทบ
ไปยังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วย ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

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

มีความสัมพันธ์กับ 
 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 
 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

1.2)   ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02)  
 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02) 
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 

1.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตาม
เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)  
มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 

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

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 
 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02) 
 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)   

2.2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์   
             (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 
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 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถ่ินก าเนิดได้ด้ตาม
เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)   

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 
2.3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ(OR03)  
  มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04) 
 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

  2.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (OR03) มีความสัมพันธ์กับ 

 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 
 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถ่ินก าเนิดได้ด้ตาม

เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)  
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01)    
 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอ (OR02) 
 ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ(OR03) 
 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 

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

 ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 
 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02)     
 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 

  

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

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03) 
   ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02)  

4.2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่  (CR02) มีความสัมพันธ์กับ 
 ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ(OR03) 
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03)   
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6.2 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง) 

 นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับ
ผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 รายละเอียดดังนี้ 

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

 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR011) 
น้ าหนักร้อยละ 30 

 การตกแต่งพ้ืนที่ยังไม่โดเด่น (SR012) น้ าหนักร้อยละ 30 
1.2)  ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR021) 
น้ าหนักร้อยละ 30 

 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ  (SR022) น้ าหนักร้อยละ 30 
1.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตาม

เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03) มีความสัมพันธ์กับ 
 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR031) น้ าหนักร้อยละ 60 
 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR032) น้ าหนักร้อยละ 25 

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

 ผู้เยี่ยมชมไม่ช านาญเส้นทาง (OR011) น้ าหนักร้อยละ 30 
 สภาพเส้นทางยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR012) น้ าหนักร้อยละ 25 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) น้ าหนักร้อยละ 20 
 สภาพภูมิอากาศเอ้ือต่อการเกิดอุบัติเหตุ (OR014) น้ าหนักร้อยละ 15 

2.2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์     
       (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR021) น้ าหนักร้อยละ 35 
 บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR023) น้ าหนัก

ร้อยละ 25 
 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR024) น้ าหนักร้อยละ 25 

2.3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03)  
              มีความสัมพันธ์กับ 

 บทบาทและทิศทางการด าเนินงานไม่ชัดเจน  (OR031) น้ าหนักร้อยละ 30 
 ขาดการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน (OR032) น้ าหนักร้อยละ 45 
 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR033) น้ าหนักร้อยละ 10 
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2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร  (OR041) น้ าหนักร้อยละ 25 
 ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR042) น้ าหนักร้อยละ 20 
 เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน  (OR043)  น้ าหนกัร้อยละ 20 

 โครงสร้างและอัตราก าลังองค์กรยังไม่ชัดเจน (OR044)  น้ าหนักร้อยละ 10 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045)  น้ าหนกัร้อยละ 10 

 ขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR (OR046) น้ าหนักร้อยละ 10 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ 
  3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)  
   มีความสัมพันธ์กับ 

 การจ าหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR011) น้ าหนักร้อยละ 25 
 การประกอบกิจการภายในพ้ืนที่ลดลง (FR012) น้ าหนักร้อยละ 15 
 การจ าหน่ายสินค้าลดลง (FR013) น้ าหนักร้อยละ 20 

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

 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติหน้าที่ (CR011) 
น้ าหนักร้อยละ 35 

 ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR012)  น้ าหนักร้อยละ 35 
4.2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่  (CR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  (CR021) น้ าหนักร้อยละ 60 

 
6.3 น้ าหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม) 

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

มีความสัมพันธ์กับ 
 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ 

(SR021) น้ าหนักร้อยละ 15 
 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR022) น้ าหนักร้อยละ 10 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) น้ าหนักร้อยละ 5 
 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR033) น้ าหนักร้อยละ 5 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045) 
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1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
มีความสัมพันธ์กับ 

 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  
(SR011) น้ าหนักร้อยละ 15 

 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR022) น้ าหนักร้อยละ 15 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) น้ าหนักร้อยละ 5 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045) น้ าหนักร้อยละ 5 

1.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตาม 
      เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)  

มีความสัมพันธ์กับ 
 ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR021) น้ าหนักร้อยละ 5 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045) น้ าหนักร้อยละ 10 

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

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045) น้ าหนักร้อยละ 10 
2.2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์     
       (OR02) มีความสัมพันธ์กับ 

 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR032)  น้ าหนักร้อยละ 5 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045)  น้ าหนักร้อยละ 5 
 ขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR(OR046) น้ าหนักร้อยละ 5 

2.3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045)  น้ าหนกัร้อยละ 10 
 ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ (CR021) น้ าหนักร้อยละ 5 

2.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR03)  
      มีความสัมพันธ์กับ 

 บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR022)  
    น้ าหนักร้อยละ 5 

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

 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR011) 
น้ าหนักร้อยละ 10 

 การตกแต่งพ้ืนที่ยังไม่โดเด่น (SR012) น้ าหนักร้อยละ 10 



 

 

                                                             แผนบริหารความเส่ียงประจ าป ี2564                                                   48 48 

 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR021) 
น้ าหนักร้อยละ 5 

 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR022) น้ าหนักร้อยละ 5 
 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) น้ าหนักร้อยละ 5 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045) น้ าหนักร้อยละ 5 

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

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045)  น้ าหนักร้อยละ 20 
 ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ (CR021) น้ าหนักร้อยละ 10 

4.2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่  (CR02) มีความสัมพันธ์กับ 
 บทบาทและทิศทางการด าเนินงานไม่ชัดเจน (OR031) น้ าหนักร้อยละ 20 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR045) น้ าหนักร้อยละ 20 
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6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. (ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง) และ (ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ)  

 
รูปภาพที่ 17 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจ าปีงบประมาณ 2564
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6.5 ควำมเชื่อมโยงในแผนวิสำหกิจองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์และกำรบริหำรควำม
เสี่ยง อ.ส.พ. 

 ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่าง 
         เป็นระบบ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ตาม

เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03)  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รองรับระบบ 5 G  เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
- ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 
- ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 
- ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์ (OR02) 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้ง
ผลิตผลงานเพ่ือน าสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR01) 
- ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR03)   

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 

- ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร ์ (OR02) 
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(OR04) 
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี  (CR01) 

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง 
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รูปภาพที่ 18 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง
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6.6 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ ำปี 2564 
(Mitigation plans) 

ตารางท่ี 16 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 

ยุทธศาสตร์จัดการ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ รายละเอียด 

ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์
(Marketing & PR 
Mitigation plans : M) 

กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ (M1) 

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

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่สื่อ 
(M2) 

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

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านพันธมิตรและธุรกิจ 
(M3) 

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

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

กลยุทธ์ที่ 1 ติดตามงานและระบบ
ฐานข้อมูล (E1) 

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

o แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
ปัจจุบัน (E1.3.1) 

o แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ (E1.3.2) 

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

การท างานเป็นทีมวัฒนธรรมองค์กรและภาวะ
ผู้น า (E2.1.1) 

o สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2) 

- สร้างประสิทธิผลในการท างาน (E2.2) 
o แสวงหาผู้เช่ียวชาญมาช่วยในการท าแผนและ

โครงการที่มีความเช่ียวชาญสูง (E2.2.1) 
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ยุทธศาสตร์จัดการ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ รายละเอียด 

o การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ (E2.2.2) 

- การศึกษาเรียนรู้และดูงานท่ีเกี่ยวข้อง (E2.3) 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่าย  (E3) 

- ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสัญญาจ้าง 
(E3.1) 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (E4) 

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

ยุทธศาสตร์การจัดการ
พ้ืนที่และความปลอดภัย  
( Area development 
and safety : A) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความมั่นคงและ
ความปลอดภัย (12) 

- การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการ
ส ารวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตราย
สูง (A1.1) 
- การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง รปภ. ให้มีการแนะน า
ตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด (A1.2) 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 (Mitigation plans) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการความเส่ียงด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
(Marketing & PR : M)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการความเส่ียงด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
(Organization efficiency : E)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารพ้ืนท่ีและความปลอดภัย
(Area development and safety: A)

กลยุทธ์ท่ี 1 วิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์ (M1)

·  น าผลการวิจัย ส ารวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (IMC) (M1.1)

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

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิตและเผยแพร่สื่อ (M2)

· สื่อ & PR 

· สื่อ & Branding

· ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย (M2.1)

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

· สื่อ & เรียนรู้ 

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

กลยุทธ์ท่ี 3 ด้านพันธมิตรและธุรกิจ (M3)

·  จัดท า Contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดท า Package ต่าง   ร่วมกัน 
(M3.1)

กลยุทธ์ท่ี 1 ติดตามงานและระบบ านข้อมูล (E1)

·  มีการประชุมบุคลากรในสังกัดเป็นประจ าเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจน
ปั หาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปั หาอย่างเพียงพอ (E1.1)

·  ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามเร่งรัดจาก CEO อย่างสม่ าเสมอ (E1.2)

· ระบบ านข้อมูลเพื่อการบริหาร (E1.3)

· แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (E1.3.2)

กลยุทธ์ท่ี 2 ด้านบุคลากร  (E2)

· สร้างความตระหนัก (E2.1)

· สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเร่ืองการท างานเป็นทีมวั นธรรมองค์กรและภาวะผู้น า 
(E2.1.1)

· สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2)

· สร้างประสิทธิผลในการท างาน (E2.2)

· การศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เก่ียวข้อง (E2.3)

· แสวงหาผู้เชี่ยวชา มาช่วยในการท าแผนและโครงการที่มีความเช่ียวชา สูง (E2.2.1)

กลยุทธ์ที่ 3 พั นาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (E3)

·  ปรับปรุงะเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจนป ิบัติง่าย  (E3.1)

·  มีนโยบายในการก ากับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมีการตัดเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบ
การกระท าผิดที่ชัดเจนพร้อมประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E3.2)

· ก าหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดท ารายละเอียดเอกสารการจัดท าจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการขอ
งบประมาณอย่างครบถ้วน (E3.3)

· มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E3.4)

· การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ (E2.2.2)

กลยุทธ์ท่ี 1 ความปลอดภัย (A1)

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

·การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าท่ีจ าหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
รวมถึง รปภ. ให้มีการแนะน าตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้
ป ิบัติตามข้อก าหนด (A1.2)

· แผนการสร้าง านข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน (E1.3.1)

 
รูปภาพที่ 19 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. 
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6.7 แผนฉุกเฉิน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 
 

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย (SR01) 
1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 503,354 – 549,113 คน/ป ี

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีจ านวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 457,595 – 503,353  คน/ปี 
ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เกีย่วข้องร้อยละ 96-100 

Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 96-100 
เป้าหมาย            1. จ านวนผู้เยี่ยมชม 

2. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  (SR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเปา้หมาย  
(SR011) 

ปรับเปลีย่นรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มี
ความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย            
- ลงโฆษณาในเว็บไซต์    
- แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด 
- Road Show โรงเรียน 

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

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.
สนส. 

2 การตกแต่งพื้นที่ยังไมโ่ดเด่น (SR013) มีการสมัมนาในการก าหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. 
เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน 

ลดระดับความรุนแรง 1. ผอ.สนส. 
2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์
และการตลาด 
3. หน.ส่วนบริหารจัดการ
พื้นที ่

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.
สนส./ 
ผอ.

สนพ. 
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ปัจจัยเสี่ยง 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (SR02) 

2. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ มรี้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ มีรอ้ยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เกีย่วข้องร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 96-100 

เป้าหมาย            1. จ านวนผู้เยี่ยมชม 
2. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

ตารางที่ 18 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงความเสี่ยงดา้นความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.  (SR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 ไม่สามารถน าองค์ความรู้มาจัดท าสื่อการ
เรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เขา้เยี่ยมชม
ได้  (SR012) 

จัดสัมมนา/ทบทวนแผนส าหรับผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย    

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

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.สนส. 

2 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ
(SR013) 

1. สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผูม้าเรียนรู้มสี่วนร่วม
(Interctive)           
2. จัดอบรมทบทวนความรูส้ าหรับเจ้าหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู ้

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

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.สนส./ 
ผอ.สนพ. 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                           แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
   58 

 
ปัจจัยเสี่ยง 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR03) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ ระดับ 1 คือ จ านวนชนิดพันธ์ุไม้ที่ส าคญั 4 กลุ่ม ท่ีเพิ่มขึ้น 150 ชนิด 
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ จ านวนชนิดพันธ์ุไม้ที่ส าคญั 4 กลุ่ม ที่เพ่ิมขึ้น 120 ชนิด 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ุ ร้อยละ 100-91 
        Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงตอ่การสูญพันธ์ุ ร้อยละ 100-91 

เป้าหมาย          1. จ านวนชนิดพันธ์ุไม้ที่ส าคญั 4 กลุ่ม ท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ความส าเร็จในการโครงการอนรุักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนเิวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉิน ความเสีย่งจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถ่ินก าเนิดไดด้้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดบัโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (SR03) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้
มาตรฐาน  (SR031) 

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อร่วมด าเนินการ   ลดโอกาสที่เกิด คณะท างานขับเคลื่อนการ
พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

ปีงบประมาณ 
2564 

คณะท างาน
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสวน

พฤกษศาสตร์
ให้ได้รับการ

รับรอง
มาตรฐานสากล 

2 ระบบฐานข้อมลูพรรณไม้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (SR032) 

จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมลูให้ครบถ้วน ลดโอกาสที่เกิด ส่วนรวบรวมและจัดการ
พืชมีชีวิต 

ปีงบประมาณ 
2564 
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ปัจจัยเสี่ยง 4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 

1.  Impact      Risk Appetite ระดบั 1 ปฐมพยาบาล 
Risk Tolerance ระดับ 1  ปฐมพยาบาล 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ความถี่ของการเกดิความไม่ปลอดภัยของผูเ้ยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไมเ่กิน 5 ครัง้/ปี 
Risk Tolerance ระดับ 2 ความถีข่องการเกิดความไม่ปลอดภยัของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี 

เป้าหมาย          1. ระดับความปลอดภัยผูเ้ยี่ยมชม 
2.  ความถี่ในการเกิดความปลอดภัย 

ตารางที่ 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่
เกิด(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม 

1 ผู้เยี่ยมชมไม่ช านาญเส้นทาง (OR011) แผนปิดพื้นที่ตามความเหมาสมในแต่ละช่วงเวลา 
 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนบริหารจัดการพื้นท่ี/ส่วน
วิศวะกรรมและซ่อมบ ารุง/งาน
ความปลอดภัย 

ปีงบประมาณ 2564 ผอ.สนพ./ 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(วิชาการ) 
2 สภาพเส้นทางยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย (OR012) 

3 ขาดการประชาสัมพันธเ์รื่องความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR013) 

4 สภาพภมูิอากาศเอื้อต่อการเกิดอุบตัิเหตุ 
(OR014) 
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ปัจจัยเสี่ยง 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความม่ันคงทางไซเบอร์  (OR02) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ ระดับ 1 การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 4 ช่ัวโมง 
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ IT ร้อยละ 96-100 
Risk Tolerance ระดับ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ IT ร้อยละ 91-95 

เป้าหมาย          1. ไม่มีการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร  
2. ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ IT 

 
ตารางที่ 21  ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์  (OR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 ไม่มีการออกแบบสถาปตัยกรรมองค์กร 
(OR021) 

น าสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มาใช้เทียบเคยีงการพิจารณา
ในกรณีฉุกเฉิน 

ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2564 ผอ.สนบ. 

2 บุคคลากรไมส่ามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เตม็
ประสิทธิภาพ  (OR022) 

1.จัดบริการฝึกอบรมออนไลน ์
2.ให้บริการให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบผา่นช่อง
ทางการสื่อสารองค์กร 

ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2564 ผอ.สนบ. 

3 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมี
ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอ (OR023) 

จ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก ลดระดับความรุนแรง ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ปีงบประมาณ 2564 ผอ.สนบ. 
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ปัจจัยเสี่ยง 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ  (OR03) 

2. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ ผลการส ารวจการรับรูบ้ทบาทหน้าท่ีองค์การของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ผลการส ารวจการรับรู้บทบาทหน้าท่ีองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75-79 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91-100 
Risk Tolerance ระดับ 1 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนสรา้งความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91-100 

เป้าหมาย          1. การรับรู้บทบาทหน้าท่ีองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 

 
ตารางที่ 22  ความเสี่ยงจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียไมเ่ข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ   (OR03) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจ
ติดตาม 

1 บทบาทและทิศทางการด าเนินงานไม่
ชัดเจน (OR031) 

-     

2 ขาดการเสรมิสร้างความรู้ให้กับบคุลากร
ทุกภาคส่วน (OR032) 

-     

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ (OR033) 

-     
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ปัจจัยเสี่ยง 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการตรวจตดิตามภายในเกีย่วกับระบบการบรหิารจัดการทุนมนุษย์ เพื่อรายงาน 
  ผลสมัฤทธ์ิ และ สิ่งที่ต้องปรับปรงุไปยังระดับบริหาร 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการสื่อสารให้ความรู้ ฝึกอบรม ในเรื่องระบบการบรหิารจดัการทุนมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 91-100 

Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 91-100 
เป้าหมาย          1. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย ์

2. ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ตารางที่ 23 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบรหิารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR04) 

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

(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
องค์กร(OR041) 

จ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท าการสอบทวน ลดระดับความรุนแรง ส่วนทรัพยากรมนุษย ์ ปีงบประมาณ 2564 ผอ.สนบ. 

2 ระบบงานด้านการบริหารทุน
มนุษย์ยังไมเ่ป็นระบบ(OR042) 

จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกที่มคีวาม
เชี่ยวชาญมาด าเนินการจดัวางระบบ 

ลดระดับความรุนแรง 

3 เจ้าหน้าท่ี HR ขาดความ
เชี่ยวชาญในงาน(OR043) 

จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพ่ีเลี้ยง ลดระดับความรุนแรง 

4 โครงสร้างและอตัราก าลังองค์กร
ยังไม่ชัดเจน(OR044) 

- ลดระดับความรุนแรง 

5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่
เป็นระบบ(OR045) 

จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอกที่มคีวาม
เชี่ยวชาญมาด าเนินการจดัวางระบบ 

ลดระดับความรุนแรง 

6 ขาดการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
ด้าน HR(OR046) 

- ลดระดับความรุนแรง 
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ปัจจัยเสี่ยง 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 

1.  Impact       Risk Appetite ระดับ 1 คือ รายไดจ้ากการด าเนินงาน 42.15 - 43.44 ล้านบาท 
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ รายได้จากการด าเนินงาน 40.88 - 42.14ล้านบาท 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 2 คือ ความส าเรจ็การด าเนนิงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์  
        ร้อยละ91-95 

Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ความส าเร็จการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์  
                                     ร้อยละ 91-95 

เป้าหมาย          1. รายไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มขึน้  
2. ความส าเร็จการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักส่งเสรมิความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ 

 
ตารางที่ 24 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 การจ าหน่ายบตัรเข้าชมไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR011) 

การทบทวนแผนธุรกิจจดัหารายได้ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ลดระดับความรุนแรง ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิ
ความรู้และกิจการ
พฤกษศาสตร ์

ปีงบประมาณ 
2564 

รอง ผอ.อ.ส.พ. 
(บริหาร) 

2 การประกอบกิจการภายในพ้ืนท่ีลดลง
(FR012) 

3 การจ าหน่ายสินค้าลดลง (FR013) 
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ปัจจัยเสี่ยง 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คอื ไม่มีการฟ้องร้องคด ี
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีการด าเนินคดีต่อศาลช้ันต้น 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีจ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ 0-10  ครั้ง/ปี 
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ มีจ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ 0-10  ครั้ง/ป ี

เป้าหมาย         1. ระดับความเสยีหาย 
2.  จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตุการณ์ลดลง 

ตารางที่ 25  แผนฉุกเฉินความเสีย่งจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ปฎิบัติหน้าท่ี (CR011) 

จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรุ้ ความ
เข้าใจ การปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ และการการ
รับรู้ กฎระเบยีบข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 
งานกฎหมาย 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.สนบ. / 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(บริหาร) 
2 ขาดการตดิตามจากผู้บังคับบญัชาอย่าง

จริงจัง (CR012) 
1. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู ้กฎระเบยีบ
ข้อบังคับ 
2. จัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

ลดโอกาสที่เกิด ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ 
งานนิติกร 

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.สนบ. / 
รอง ผอ.อ.ส.พ. 

(บริหาร) 
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ปัจจัยเสี่ยง 10. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่   (CR02) 

1. Impact      Risk Appetite ระดบั 1 คือ ความส าเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตรส์าขาจ านวน 4 แห่ง 
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ความส าเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตรส์าขาจ านวน 3 แห่ง 

ตัวช้ีวัด (KPI)      2. Likelihood   Risk Appetite ระดับ 1 คือ ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100 
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100 

เป้าหมาย         1. ความส าเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตรส์าขา 
2.  ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ 

ตารางที่ 26  ความเสี่ยงจากการไม่ไดร้ับสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 
ล าดับ สาเหตุ แผนฉุกเฉิน/การด าเนินการลดความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรง

(Impact)/ลดโอกาสที่เกิด
(Likelihood) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชน
และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR021) 
(CR021) 

การเข้าไปท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชนและ
ประชาชนเชิงรุก 

ลดโอกาสที่เกิด คณะท างานการขอใช้พื้นที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ
และการป้องกัน แก้ไขปัย
หาการบุกรุกพื้นท่ีของสวน

พฤกษศาสตร ์

ปีงบประมาณ 
2564 

ผอ.อ.ส.พ.  
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6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 
ตารางท่ี 20 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจ าปี 2564 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

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

1.1 ช่องทางในการ
สื่อสารด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

(SR011) 

1. ขาดกิจกรรมการตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ช่องทางการสื่อสารยังไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีทักษะไมเ่พียงพอ 
4. เครื่องมืออุปกรณส์ื่อสารไม่
เพียงพอ 

1. จ านวนผู้เข้าเยีย่มชมไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. รายไดจ้ากการเข้าเยี่ยม
ชมสวนไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากได้งบประมาณในการด าเนินงาน
และเป็นภารกิจขององค์กร 

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

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

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

   - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการสร้างการรับรูด้้วยสื่อการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
   3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

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

   3.3 โครงการประชาสัมพันธส์วนพฤกษศาสตรส์าขาภมูิภาค 
การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
    ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    1.ติดตามเร่งรัดการท ากจิกรรมส่งเสริมการเข้าเยีย่มชมของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส  
    2.ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกส าหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
    3. จัดท า contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกัน
จัดท า Package ต่างๆ ร่วมกัน  
    4. มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อตดิตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ    
 4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความนา่สนใจ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย   
     - ลงโฆษณาในเว็บไซต ์
     - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด 



 

 

                                                                                                           แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
   68 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

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

     - Road Show โรงเรียน 
1.2 การตกแต่งพ้ืนท่ียัง
ไม่โดเด่น (SR012) 

1. ขาดการดูแลรักษาพ้ืนท่ีให้มี
ความสวยงาม 
2. ขาดจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

1. จ านวนผู้เข้าเยีย่มชมไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. รายไดจ้ากการเข้าเยี่ยม
ชมสวนไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู ้

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

การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และ
จักรกลการเกษตร, งานจัดท าหลักสูตรและจดัอบรม, งานจัดนิทรรศการและ
ศิลปกรรม 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรูภ้ายในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร ์
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) 

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

 
การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 มีการปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้
ตอบสนองตรงกับกลุม่เป้าหมาย                     
    4.1.2  มีการปรับปรุงภมูิทัศน์ให้มีความสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผู้เข้าเยี่ยม
ชมอย่างสม่ าเสมอ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

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

2.1 ไม่สามารถน าองค์
ความรู้มาจัดท าสื่อการ
เรียนรู้และกิจกรรม
ให้กับผู้เข้าเยีย่มชมได้  
(SR021) 

1. บุคลากรขาดความรูด้้าน
พฤกษศาสตร ์
2. ขาดการก าหนดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 
3. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ 

ประสิทธิผลในการให้บริการ
ด้านการให้ความรู้/การ
เรียนรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู้ 

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

  การยอมรับความเสีย่ง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัด
นิทรรศการและศลิปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
  - พัฒนารูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
  - พัฒนาจุดดึงดดูใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยีย่มและใช้บริการ 
  - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
  - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพดา้นการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ      
    ให้แก่นักท่องเที่ยว 
  - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1  โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 
   3.2  โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม   
   3.3  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่ออนุรักษ์      
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1 จัดท าแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์มากข้ึน 
    4.2 จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับทุกช่วงช้ัน      
    4.3 จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจดัอบรมเจ้าหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู้            
    4.4 ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการท างานร่วมกันกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
    4.5  เพิ่มสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code,  
คลิปวีดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู ้
    4.6 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกป ี
    4.7 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง
เพิ่มเตมิข้อมูลส าหรับใหบ้ริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลมุมากข้ึน 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
     4.2.1 จัดสัมมนา/ทบทวนแผนส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักสตูร 
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

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

2.2 บุคลากรขาดทักษะ
ในการให้บริการ 
(SR021) 

บุคลากรไม่ได้รับการเสริม
ทักษะด้านการให้ความรู้ 

ประสิทธิผลในการ
ให้บริการด้านการให้
ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกจิหลักขององค์กร ท่ี
จะต้องท าให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและไดร้ับความรู้ 

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

การยอมรับความเสี่ยง (Take) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
       - คู่มือชมธรรมชาต ิ
  1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5) งาน
จัดท าหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัด
นิทรรศการและศลิปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว   
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
    - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
    - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
    - ฝึกอบรมและพัฒนาคณุภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ 
      ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    - ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 1. โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรูด้้านวิชาการ 
  3.1.2  โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้และการแสดงความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม   
  3.1.3  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์     
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR02) 

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เขา้มาใช้บริการทุกป ี
    4.1.2 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการจูงใจผู้เข้า
เยี่ยมชม 
    4.1.3 จัดท าคู่มือส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนการ
เรียนรู ้
   4.1.4 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง
เพิ่มเตมิข้อมูลส าหรับใหบ้ริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลมุมากข้ึน   
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้มาเรียนรู้มีส่วนร่วม(Interctive)           
    4.2.2 จัดอบรมทบทวนความรูส้ าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู ้
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษพ์รรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (SR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3.1 ระบบการจัดการ
พันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้
มาตรฐาน  (SR031) 

1. นโยบายในการจดัการพรรณไม้
มีชีวิตยังไม่ครอบคลมุตามาตรฐาน 
BGCI 
2.กระบวนการจดัเก็บพันธ์ไม้ยังไม่
เป็นมาตรฐาน(โครงสร้างพื้นฐาน 
อาคารสถานท่ีปละการดุแลพันธุ์ไม้
มีชีวิต, การพัฒนา Seef bank, 
การพัฒนา Cryo-bank, การ
พัฒนา in-vitro) 

การจัดการพันธุ์ไมม้ีชีวิตยัง
ไม่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

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

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษพ์รรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (SR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิตให้ครอบคลมุมาตรฐาน 
BGCI  ให้มีการเผยแพร่และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
     4.2.1 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อร่วมด าเนินการ    

3.2 ระบบฐานข้อมูล
พรรณไม้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (SR032) 

1. ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน
และไม่มีการอัพเดทเป็นประจ า 
2. ผู้รับผดิชอบยังไม่เพียงพอ 

การจัดการฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

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

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

1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    - คู่มือการลงข้อมลูในฐานข้อมูล 
1.2.  แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  งาน
จัดการตัวอยา่ง, งานจัดการทะเบยีน, งานรวบรวมและจดัท าทะเบียนพืชมี
ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุไ์ม,้ งานดูแลพันธุ์พืชมีชวีิต         
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
    -  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่
เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษพ์รรณไม้หายากนอกถิ่นก าเนิดได้ด้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (SR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากนักวิชาการ การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
4.1  ผู้เยีย่มชมไม่
ช านาญเส้นทาง 
(OR011) 

1. เส้นทางสัญจรภายในคดเคีย้วมี
ความลาดชันในบางจุด 
2. รถมอเตอรไ์ซค์ระบบออโตเมตกิ
ในการขับขี่พ้ืนท่ีลาดชันจะท าให้
ระบบเบรคล๊อคท าให้ควบคุมรถ
ไม่ได้     

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตราการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดการระบบเตือนภยัโดยเจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรและเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะน าตักเตือนและ
ตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดใหป้ฏิบัติตามข้อก าหนด 
    4.1.2 ติดตั้งป้ายเตือน 
    4.1.3 ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ 



 

 

                                                                                                           แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564
   78 

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.4 จัดรถให้บริการส าหรับผูเ้ข้าเยี่ยมชมทีไ่ม่ช านาญเส้นทาง  
  4.2 แผนฉุกเฉิน ( ไม่มี ) 
 

4.2 สภาพเส้นทางยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย (OR012) 

1.ในการก่อสร้างมีการขยายพื้นที่
ตลอดเวลาท าให้การพัฒนาพื้นที่
ไม่ทันต่อการขยายตัว 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานความปลอดภัย, งานบริการนกัท่องเที่ยว 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 การจดัการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการส ารวจ จุดเกิดเหตุ 
สาเหตุ ระบุพ้ืนท่ี และติดตั้งป้ายสญัลักษณ์ รวมถึงการปดิให้บริการบางพื้นที่ ที่มี
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
อันตรายสูง   
    4.1.2 จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉนิในพ้ืนท่ี   
  4.2 แผนฉุกเฉิน   (ไม่มี ) 

4.3 ขาดการ
ประชาสมัพันธ์เรื่อง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้
เข้าเยี่ยมชม (OR013) 

1. มีปา้ยสัญลักษณ์การเตือนภัย
ต่าง ๆ ในพื้นที่สัญจรแต่ป้ายเตือน
อาจมีการล้มหรือบิดเบี่ยงไปของ
ป้ายต่างๆท าใหผู้้สญัจรสังเกตุมอง
ไม่เห็น 
2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าท่ีที่
น าชมแต่ยังไมเ่พียงพออ 

ผู้ขับข่ีฝ่าฝืนกฎจราจรท าให้
เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานความปลอดภัย, งานบริการนกัท่องเที่ยว 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 1 โครงการพัฒนาการให้บรกิาร 
  3.1.2 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์และจุดเสีย่งเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือน
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
นักท่องเที่ยว  
    4.1.2 ให้เจ้าหน้าท่ีบริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าเยี่ยมชม  
  4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี ) 

4.4 สภาพภูมิอากาศเอื้อ
ต่อการเกิดอุบตัิเหตุ 
(OR014) 

1.เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ (ถนน canopy ทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ สัตว/์แมลง
อันตราย)  
2. ช่วงฤดูฝนถนนสัญจรมีคราบ
ตะใคร้น้ าขึ้นท าให้ถนนลื่น ผู้ขับข่ี
ควบคุมรถได้ยากยิ่งขัน 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานความปลอดภัย, งานบริการนกัท่องเที่ยว 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   3.1.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ให้มีการดูแลสภาพพื้นทีเ่สี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นกัท่องเที่ยว
เป็นประจ า 
    4.1.2 ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัยของผู้เย่ียมชม อ.ส.พ. (OR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 ปิดบริการจดุที่ไม่ปลอดภัยตามฤดูกาล เช่นหน้าฝน เป็นตน้ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
5.1 ไม่มีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร  
(OR021) 

1. เจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีความเช่ียวชาญ 

1. โครงสร้างสถาปัตยกรรม
ของระบบสารสนเทศ
องค์การไม่เกดิกลไกในการ
ท างานร่วมกัน 
2. ไม่สามารถก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
หรือการน าเทคโนโลยีมาใช้
ให้เหมาะสมกับองค์กร 
3. การท างานด้าน IT ไม่
สามารถด าเนินการได้เตม็
ประสิทธิภาพ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดท าระบบ EA 
    4.1.2 สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานร่วมกันผู้รับจ้าง 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 น าสถาปตัยกรรมองค์กร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
เทียบเคียงการพิจารณาในกรณีฉุกเฉิน 

5.2  บุคคลากรไม่
สามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เต็มประสิทธิภาพ 
(OR022) 

1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ไดร้บั
การอบรม 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะ
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ขาดอุปกรณ์และโครงข่ายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน 

1.สูญเสียงบประมาณโดยไม่
เกิดประโยชน์ 
2.สถานการณ์โรคระบาดไม่
เอื้อต่อการฝึกอบรมสมัมนา 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดอบรมสมันาให้ความรูค้วามเข้าใจแก่บุคลากร 
    4.1.2 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ    
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1  จัดบริการฝึกอบรมออนไลน ์
    4.2.2  ให้บริการให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบผ่านช่องทางการสื่อสารองค์กร 

5.3 การบริหารจดัการ
สารสนเทศยังมี
ประสิทธิภาพไมเ่พียงพอ
(OR023) 

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

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

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้ารับการอบรมจากภายนอก 
    4.1.2 จัดส่งผู้บรหิาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมนา อบรม ดูงานด้าน
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
6.1 บทบาทและทิศ
ทางการด าเนินงานไม่
ชัดเจน(OR031) 

1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
และผูบ้ริหาร 
2. แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถน าเสนอบทบาท
และการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)   
งานยุทธศาสตร์และประสานแผนงานโครงการ, งานประชาสัมพันธ์, งาน
การตลาด, งานกิจกรรมพิเศษ, งานจัดท าหลักสูตรและการฝึกอบรม 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 1. โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรูด้้านวิชาการ 
  3.1.2  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุ์พืช 
  3.2.3  โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 แผนงานการสรา้งบทบาทด้านการสื่อสารตามประเด็นที่ตอบสนองต่อผู้
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    4.1.2 ด าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 

6.2  ขาดการเสรมิสร้าง
ความรู้ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน (OR032) 

ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรหรือการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มสี่วนได้เสีย 

ไม่สามารถน าเสนอบทบาท
และการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

   - การประชุมผู้บรหิาร 
   - การเผยแพร่แผนการด าเนินงานให้บุคลากรได้ทราบทุกปี   
งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.1  โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 
  3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรพัยากรพันธุ์
พืช 
  3.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1  โครงการเสริมสร้าง Team Building ของบุคลากรภายใน เพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
    4.1.2 ด าเนินการพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย    
    4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 

6.3 การประชาสัมพันธ์
เผยแพรย่ังไมม่ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
(OR023) 

 1. การใช้สื่อในการเผยแพร่ยังไม่
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 
 2. เทคนิคหรือรูปแบบในการ
สื่อสารยังไมโ่ดดเด่น 

ไม่สามารถน าเสนอบทบาท
และการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  - การประชุมร่วมกับระหว่างหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนนโยบายและแผน 
ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  3.1  โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 
  3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรพัยากรพันธุ์
พืช 
  3.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกจิขององค์การ (OR03) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 พัฒนาระบบ E-marketing มาใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด 
    4.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใหบ้ริการดา้นลุกค้าสัมพันธ์ 
    4.1.3 จัดแสดงผลงาน (Open House) ประจ าปี  
    4.1.4 ด าเนินโครงการสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ สรา้งการมีส่วน
ร่วมภายในและภายนอก 
    4.1.5 ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    - 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
7.1 แผนทรัพยากร
มนุษย์ยังไมส่อดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
องค์กร (OR041) 

1. ขาดการเชื่อมโยงข้อมลูส ารวจ
ความผูกพันและความคดิเห็นของ
บุคลากรมาใช้ 
2. การน าค่านิยมองค์กรมาสู่การ
ก าหนดสมรรถนะบุคลากร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่ส่งผลต่อความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  - การตรวจสอบประเด็นการจดัท าแผนให้ครอบคลุม 
  - การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงานกับส่วนนโยบายและแผน และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
    4.1.2 การน าค่านิยมองค์กรมาทบทวนสมรรนะบุคลากรทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านยิมขององค์กร 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

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

7.2  ระบบงานด้านการ
บริหารทุนมนุษย์ยังไม่
เป็นระบบ (OR042) 

1. ขาดการวางแผนอัตราก าลังคน       
2. ขาดการบริหารสายอาชีพ 
3. การน าระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
4. ระบบประเมินผลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
5. ขาดการน าระบบการจดัท า
ตัวช้ีวัดรายบุคคลมาใช้ 
6. ขาดการวิเคราะห์อัตราก าลัง
และการจ้างบุคลากรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ไม่สามารถน าระบบทุน
มนุษย์มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  - คู่มือท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์               
  - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   
  - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 การจัดท าคู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
    4.1.2 การด าเนินงานตามคู่มือ 
    4.1.3 ด าเนินงานตรวจตดิตามภายใน  
    4.1.4 รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บรหิาร    
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาด าเนนิการจัด
วางระบบ 

7.3 เจ้าหน้าท่ี HR ขาด
ความเชี่ยวชาญในงาน 
(OR043) 

เจ้าหน้าที่ยังไม่ไดร้ับการส่งเสริมให้
มีความเช่ียวชาญในสายงาน 

ไม่สามารถน าระบบทุน
มนุษย์มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  - การตรวจสอบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรมนษุย์ 
  - การสอนงานให้กับบุคลากรโดยผู้บังคับบัญชา 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง   
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1  จัดส่งเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรมนุษย์เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ที่มีช่ือเสียง 
    4.1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์อยา่งต่อเนื่อง   
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพ่ีเลี้ยง 

7.4 โครงสร้างและ
อัตราก าลังองค์กรยังไม่
ชัดเจน (OR044) 

1. กระบวนการปฏิบตัิงานภายใน
ยังไม่ชัดเจน (SIPOC) 
2. ข้อสรุปเรื่องรูปแบบองค์กรยัง
ไม่ชัดเจน 
3. การแบ่งระดับต าแหน่งยังไมม่ี
ความแตกต่างระหว่างสายงาน
หลักและสายงานสนับสนุน 

1. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไมม่ีความชัดเจน 
2. การปฏิบัติงานเกดิความ
ผิดพลาดหรือปฏิบัตไิม่
ถูกต้องตามกระบวนการที่
ถูกต้อง 
3. บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  - กระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
  - คู่มือท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์               
  - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   
  - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน 
  - การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง   
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ทบทวนกระบวนการปฏบิัติงานภายใน 
    4.1.2 การประชุมคณะท างานรูปแบบองค์กร และการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในเรื่องรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกจิ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.3 วิเคราะห์และก าหนดอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับภารกิจ และหา
แนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตราก าลังเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกับภารกิจ 
    4.1.4 น าเสนอผู้มีอ านาจในการพิจารณาและเห็นชอบโครงสรา้ง 
อัตราก าลังและระดับต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม   
  4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) 

7.5 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยย์ังไม่
เป็นระบบ (OR045) 

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

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

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  - คู่มือท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์               
  - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   
  - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน 
  - การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย ์
  - คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง   
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ทบทวนสมรรถนะของบคุลากรใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์
    4.1.2 วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
    4.1.3 จัดท ารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
    4.1.4 สื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการน าไปปฏิบัติ   
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
    4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาด าเนนิการจัด
วางระบบ 

7.6  ขาดการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารด้าน HR 
(OR046) 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงทรัพยากร
มนุษย ์

ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูล
มาประกอบการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร 

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

  - คู่มือท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์               
  - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   
  - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน 
  - การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย ์
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง   
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน าระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (OR04) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 ทบทวนและจัดท าคู่มือการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมนุษยม์าใช้ 
    4.1.2 ก าหนดแผนงานหรือแนวทางในการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินการด้านทรัพยากรมนษุย์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ   
  4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
8.1 การจ าหน่ายบัตร
เข้าชมไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย (FR011) 

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

รายได้และจ านวนผูเ้ข้าเยีย่ม
ชมลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

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

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเที่ยว 
- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 
- โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาการให้บริการ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานส านักส่งเสริมความรู้และกิจการ
สวนพฤกษศาสตร์ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

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

ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  ด าเนินการเช่นเดยีวกับ Take  
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
    4.1.2 ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ
ให้แก่ผู้เยี่ยมชม 
    4.1.3 จัดท ามาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล         
    4.1.4 จัดท าโปรโมชั่นให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย 5.เผยแพร่การ
ประชาสมัพันธ์ให้ อ.ส.พ.เป็นแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 6.อ.ส.พ.เตรียม
ความพร้อมในการบริการกลุ่มสถาบันตามมาตรการการรับมือโรคระบาดตาม
แนวทางของรัฐบาล 
    4.1.5 พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยีย่มและใช้บริการ                                  
    4.1.6 ให้มีการจัดแต่งพ้ืนท่ีให้มคีวามสวยงามหรือมีความโดดเด่น มีป้ายสื่อ
ความหมายเพิ่มความนา่สนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกได้
มาตรฐาน         
    4.1.7 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
    4.1.8 จัดกิกรรม Event ร่วมกบัพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  
    4.2.2 ติดตามข่าวสารสถานการณ์ Covid-19 

8.2 การประกอบกิจการ
ภายในพื้นที่ลดลง
(FR012) 

1.การประชาสัมพันธ์ยังไมเ่พียงพอ 
2. สถานการณ์ Covid-19    
3. กิจกรรมยังไม่ดึงดดู      

1. จ านวนนักท่องเที่ยว
ลดลง  
2. หน่วยงาน
สถาบันการศึกษางดจัด
กิจกรรม 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

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

- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 
- พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 
- จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว 
- ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสรา้งความประทับใจ      
  ให้แก่นักท่องเที่ยว 
- ส ารวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด 
- โครงการสร้างการมสี่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 
- โครงการพัฒนาการให้บริการ 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 เพิ่มช่องทางในการขายผ่านระบบออนไลน ์
     4.1.2 ผลิตสินคา้หรือโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสานการณ์ Covid-19 
3. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 แผนฉุกเฉิน  
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

8.3 การจ าหน่ายสินค้า
ลดลง (FR013) 

1. สินค้ายังไมม่ีความโดดเด่น   
2. ช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้
ยังไม่เข้าถึงกลุม่ลูกค้า  
3. สินค้ามีราคาแพงเนื่องจาก
ต้นทุนสินค้าสูง 

รายได้จากการขายสินคา้
ลดลง 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Terminate) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร 

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

  1.1 คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
  1.2  แบบรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม,  งาน
บริหารสินทรัพย,์ งานบริหารกิจการร้านค้า 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
     4.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
     4.1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริกาให้ทันสมยัมีเอกลักษณ์
และความโดดเด่น 
     4.1.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ   
4.2 แผนฉุกเฉิน 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.2.1 การทบทวนแผนธรุกิจจดัหารายไดร้่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร(Compliance Risk : CR) 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
9.1 บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับใน
การปฎิบัตหิน้าท่ี
(CR011) 

1. การส่งเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากรมีน้อย 

เกิดการกระท าผดิและเกิด
ข้อพิพาทกับบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 เสริมสร้าง ทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง
กับกฎ ระเบยีบให้ปฏิบตัิงานได้ถูกต้อง   
    4.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และ
คุณธรรมจริยธรรม 
    4.1.3 จัดท าข้อมูลองคค์วามรู้การปฏิบัตติามระเบยีบข้อบังคับ      
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร(Compliance Risk : CR) 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.4 การท ามาตรการเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบ
ข้อบังคับ และสาเหตุถึงการไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงาน
นั้นๆ โดยงานกฎหมายไดม้ีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปญัหาที่
เกิดขึ้นพร้อมท้ังร่วมกันรับฟังถึงเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อท่ีจะน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป  
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรุ้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่ง และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9.2 ขาดการติดตามจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
จริงจัง (CR012) 

1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน 

พบการพิพาทและมีคดี
ความมากขึ้น 

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

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

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร(Compliance Risk : CR) 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR01) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 
    4.1.2 ผู้อ านวยการองค์การฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บรหิาร 
    4.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนว
ทางการปฏิบัติเรียนรู้วมกันกับหนว่ยงานภายนอก 
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 
    4.2.2 จัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 10. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
10.1 ไมไ่ด้รับความ
ยินยอมจากประชาชน
และหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่(CR021) 

1. การน าเสนอประโยน์ของการ
จัดตั้งสวนพฤกษศาสตรย์ังไม่
ชัดเจน 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความช านาญใน
การขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
3. โครงการจัดตั้งยังไมม่ีความโดด
เด่นเพียงพอ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการ
ได ้

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

      - การประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะท างานฯ และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการด าเนินงานเพื่อจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์ 
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
   - โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา 
   - แผนการด าเนินงานเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร ์
   

การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
3. แผน/รายงานที่เกีย่วข้อง 
ด าเนินการเช่นเดียวกับ Take  
4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 
  4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 
    4.1.1 การเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผู้น าชุมชน รวมถึงการเข้าไป
ให้ความรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    4.1.2 การประชุมหารือร่วมกับระหว่าง อ.ส.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 10. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02) 
สาเหตุ ที่มา ผลกระทบ Proposed Mitigation 

(Risk Cause) (Root Cause) (Impact) วิธีการจัดความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ 
    4.1.3 ศึกษาความต้องการของชุมชน และออกแบบแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ให้มีความโดดเด่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
  4.2 แผนฉุกเฉิน 
    4.2.1 การเข้าไปท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชนและประชาชนเชิงรุก 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


