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ค ำน ำ 
 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง  ในฐานะที่ อ.ส.พ. เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่มีภารกิจส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีส าคัญของประเทศไทย และควรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงอยู่สืบไป อ.ส.พ. จึงได้มีการการเริ่มต้นให้มี
การบริหารความเสี่ยงขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงอ.ส.พ. ในการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน
ย่อย  
 อ.ส.พ. วางรากฐานการบริหารความเสี่ยง และน าองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรตามมาตรฐานของ Committee to Sponsoring Organizaition of th Treadway 
Commission : COSO) มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธุกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่อ.ส.พ. ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยง
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกันความเสียหายและลดความผิดพลาด
ในการบริหารงาน ผู้บริหารระดับสูง ของ อ.ส.พ.  จึงให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็น
อย่างมาก โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรการ อ.ส.พ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการจัดตั้ง หน่วยงานรับผิดชอบด้านการ
บริหารความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  รวมถึงการ
ออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. และจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับของ อ.ส.พ. มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และถือปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมองค์กร   

งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร  ส านัก
อ านวยการ ได้จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เล่มนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย 
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง  แนวทางการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การจัดท า
กรอบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการจัดท ารายงานตามแบบรายงาน และ
การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และพจนานุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนของ       
อ.ส.พ. บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายและประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอันจะน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน  

 
      งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

       ส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร 
      ส านักอ านวยการ 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 
 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญ และจัดว่าเป็นภารกิจส าคัญที่
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานกิจการ เพ่ือให้องค์กรมีความม่ันใจว่า ผลผลิต หรือผลงานขององค์กร 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนแก่องค์กรจะบรรลุเปูาหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) 
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้น าการบริหารความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ ภายใต้
การก ากับดูแลของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้ การด าเนินงานมีเปูาหมาย
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ใน
ด้านการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. จึงได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ฉบับนี้ขึ้นโดยปรับปรุงจาก
คู่มือบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นคู่มือที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหาร และ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กร ทั้งในระดับหน่วยงาน ส านัก และระดับองค์กร   
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ ได้จัดท าข้ึนตามหลักสากลของการบริหารความเสี่ยง โดยได้
รวบรวมเนื้อหา และข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานภายใน 
อ.ส.พ. และหน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรได้อย่างแท้จริง  
 

 
 ความเสี่ยง (RISK) คือ เหตุการณ ์ หรือการกระท าใดๆ ที่มีความไม่แน่นอน และอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร  
 ตัวอย่างเช่น  การเกิดภัยธรรมชาติ ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การถูก
ฟูองร้องทางกฎหมาย  การคุกคามของโรคและแมลง  เป็นต้น 
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor ) หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุหรือสิ่งที่เป็นแหล่งที่มาของความ
เสี่ยงและเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยในแต่ละปัจจัยจะมีการ
การก าหนดสาเหตุที่แท้จริงของปัจจัยต่างๆ ที่สามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงใดๆ และสามารถหามาตรการจัดการปัจจัยนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 
 แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก 
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1. ปัจจัยภายใน เช่น  วัตถุประสงค์ขององค์กร, นโยบายและกลยุทธ์, การด าเนินงาน, 
กระบวนการท างาน, โครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารงาน, การเงิน, วัฒนธรรมองค์กร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐ, สภาวะเศรษฐกิจ/สังคมการเมือง การด าเนินการของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง, การแข่งขั้น (คู่แข่งทางการด าเนินธุรกิจ), ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบสินค้า / 
บริการและภัยธรรมชาติต่างๆเป็นต้น 
 ตัวอย่างการก าหนดความเสี่ยง 
 
ปัจจัยภายใน  

+  สาเหตุที่แท้จริง   
=   ปัจจัยเสี่ยง  
(สิ่งที่จะต้องจัดการ) ปัจจัยภายนอก 

 
โครงสร้างองค์กร +  ไม่สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   = โครงสร้างองค์กรไม่สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
นโยบายรัฐบาล    +  มีการเปลี่ยนแปลง  
   = นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการในการระบุระดับ
ความรุนแรงและการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดข้ึน  
 โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น 
 ผลกระทบ  (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้นตามมา
จากผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk) หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการทีใ่ช้ในการ
บริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบความเสี่ยงหายจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน เนื่องจาก
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือปูองกันความเสี่ยง 

2) การลด / การความคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)  เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดข้ึนหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กร
ยอมรับได้ 
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3) การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็น
การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

4) การยกเลิก (Risk Teminate) หรือการ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoid) เป็นการจัดการ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้น 

 
 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 

 
 
รูปที่ 1.1 แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 
ประการ 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง

และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วย
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หลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศเป็นต้น 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรจะต้องพิจารณาการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับ

เปูาหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือวางเปูาหมายในการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย เช่น 
นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารพิจารณาก าหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับความ

เสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและ
คุ้มค่ากับการลงทุน 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงเพ่ือสร้างความ

มั่นใจจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์กร ปูองกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กร
ก าหนด 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
องค์กรจะต้องมีการติตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจดการ

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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การแบ่งประเภทความเสี่ยง ได้จัดแบ่งตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ โดย
จัดแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย, เปูาหมายกลยุทธ์, โครงสร้างองค์กร, ภาวการณ์แข่งขัน, ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายองค์กร 

 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี 
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ / อุปกรณ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรและ การรายงานทางการเงิน 

 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 

 องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง ผู้บริหารจะต้องสร้าง
กระบวนการเพ่ือสนับสนุนให้การบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงานความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติให้ได้  โดยปัจจัยส าคัญ 8 ในการ
ผลักดันเพ่ือให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 

 1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะส าเร็จได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องให้ความส าคัญ สนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึง
ความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง  

 2. การใช้ค าให้เกิดความเข้าใจแบบเดียวกัน 

 การให้ค านิยามเก่ียวกับความเสี่ยงและความเสี่ยงในองค์กร จะต้องมีการก าหนดไว้เป็น
รูปแบบเดียวกัน ทั้งวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพ่ือใช้ในการบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงและ
ก าหนดวีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  องค์กรจะต้องมีการจัดท ากรอบบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จัดเจน และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนในองค์กร ใช้ภาษา
ความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

 3. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
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 องค์กรที่จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ องค์กร
ที่สามารถน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และกระท าอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 

 4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 การน าเอากระบวนการบริหารแบบใหม่มาใช้ในองค์กร องค์กรจ าเป็นต้องมีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงในองค์กร จึงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตาม และต้องมีการ
ชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อบุคคลต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และทันเวลา 
และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ส าคัญตามล าดับ ตามการเปลี่ยนแปลง  และมีการติดตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารองค์กร และจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ / เปูาหมายให้ได้มากที่สุด 

 การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร  การ
ชี้แจงท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนากรบริหารความ
เสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

 6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง  
การวัดผลบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 1) การวัดจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดข้ึน การบริหารความเสี่ยงที่ประสบ
ความส าเร็จจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

 2) การวัดโดยอาศัยดัชนีวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งอาจก าหนดเป็นระดับองค์กรฝุายงาน
หรือของแต่ละบุคคล การใช้ดัชนีวัดผลการด าเนินงานนี้อาจปฏิบัติร่วมกับกระบวนการด้านทรัพยากร
บุคคล 

 7. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล 

 ผู้บริหารและ บุคลากรทุกคน ในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง การฝึกอบรมในองค์กรควรต้องค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1) ความแต่งต่างของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
 2) ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วในองค์กร 
 3) พนักใหม่ทุกคนควรได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้มีความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อความ

เสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วย  
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 8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดวีที่
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) การรายงานและการสอบทานขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

 2) ความชัดเจนและความสม่ าเสมอในการมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 

 3) บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนการติดตามการบริหารความเสี่ยง 

 4) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

 

 
 การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้

กับปัญหาและอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์องค์กร สามารถจัดการ
ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ส าหรับประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 
 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2) สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร
ความสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงท่ีส าคัญท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัย
ภายในองค์กร (เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น) และจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
(เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) 
 4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
และสามารถปกปูองผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละ



 
   
 

 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง อ.ส.พ. 2559 8 

 

กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภท
ย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกันเป็นต้น  
 

 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินตามระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในด้านการ
บริหารความเสี่ยง  มีการประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากระดับพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบด้วย  

1. มีการบริหารความเสี่ยงน้อยมาก  
2. มีการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ 
3. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT 

Governance)  
4. มีการบริหารความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร 
5. การปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์

มูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation) 
 หลักเกณฑ์ในการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คะแนนส่วนแรกที่ยึดหลักเกณฑ์ตาม 
COSO ERM และคะแนนในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
คะแนนในส่วนแรก  แบ่งเป็นเกณฑ์ขั้นบันไดใน 3 ระดับ  ได้แก่ 
 ระดับที่ 1  การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก   ได้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ / ในระดับเบื้องต้น การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ 
รัฐวิสาหกิจไม่มีคณะท างานเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการ และไม่มีการจัดท าคู่มือบริหาร
ความเสี่ยง 
 ระดับที่ 2  การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ  ได้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์ ระยะสั้น มีคณะท างาน / กอง / งาน /ฝุายเพ่ือจัดการความเสี่ยงในรูปแบบบูรณา
การ มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง (I/L) ที่
ชัดเจน เป็นระบบ และมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ 
 ระดับที่ 3    การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ  ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ ที่มีการบริหาร
ความเสี่ยงครบถ้วนตามที่ก าหนดในระดับที่ 2 และการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ หรือ การ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่องทั้งองค์กร มีคณะท างาน / กอง /งาน / ฝุาย เพ่ือจัดการความเสี่ยง มีแผนงานที่
ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเปูาหมายในแผนงานได้ ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง
แยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเปูาหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับ
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ความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส มีการก าหนด risk appetite และ risk tolerance ทุก
ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
 คะแนนในส่วนที่สอง เป็นเกณฑ์ที่มีคะแนนถ่วงน้ าหนักในเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ 

1. มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดี 
2. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย / กลยุทธ์ / การวางแผน 

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
3. มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและท าการปรับปรุงเมื่อจ าเป็น 
4. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
5. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทน 
6. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าขององค์กร 
7. การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value 

Creation)  
8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
9. Portfolio View of Risk 
10. Intergrated Governance, Risk and Compliance 

 

 
 
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี คือการติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล
ให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  ตรงเปูาหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนั้น
ประกอบด้วย 

1) การควบคุมภายใน 
2) การบริหารความเสี่ยง 
3) การตรวจสอบภายใน 

 การควบคุมภายใน  คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝุายบริหารและบุคลากรของ
องค์กรจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่า หากมีการปฏิบัติตามกระบวนการที่ก าหนดไว้แล้ว จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้  โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ขององค์กรได้แก่ 

- ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
- ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
การก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจะต้องก าหนดวิธีการท างานไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และใน

ขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลด้วย ซึ่งการควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียก
สั้นๆ ว่าการควบคุมภายใน 

ดังนั้นทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นมา ส่วนการจัด
วางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ  ซึ่งจะทราบว่างานจุดใดมีความเสียง 
จากนั้น จึงท าการประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพ่ือปูองกัน แก้ไข หรือตรวจหา
ความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายใน มักจะถูกก าหนดออกมาในรูปของระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือ
การปฏิบัติงานต่างๆ  ดังนั้นการควบคุมภายในจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ช่วย
ปูองกันการรั่วไหล ช่วยให้องค์กรทราบฐานะทางการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้ และท าให้องค์กรเจริญเติบโต
อย่างมั่นคง 

การตรวจสอบภายใน  คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ เพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย ด้วยการ
ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับ
ดูแลที่ดี อย่างเป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์เสนอแนะ และให้ค าปรึกษา
จากกระบวนการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร ซึ่งบางครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานมักคิดว่าการควบคุมที่มีอยู่ อาจท าให้เกิดการละเลยในบางส่วนที่ต้องควบคุม  ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะมีวีการตรวจสอบว่า การควบคุมที่ปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และปูา
หมายขององค์กร โดยผลการตรวจสอบ จะออกมาในรูปแบบการจัดท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อ
ผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบด้วยสิ่งที่ตรวจพบ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะหาก
เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากที่ปฏิบัติอยู่ 
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รูปที่ 1.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมความเสี่ยง 

ระดับกจิกรรม 

นโยบาย / แผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

ความเสี่ยงจากตัวชีว้ัด
พิจารณาขององค์กร 

คณะกรรมการอ.ส.พ. 

ตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน อสพ. การบริหารความเสีย่ง 
อ.ส.พ 

ผอ.อ.ส.พ. 

ปัจจัยภายใน 
ประเมนิสิ่งแวดล้อม 

การควบคุมภายใน CSA 

ประเมนิความเสี่ยงระดับ
กิจกรรมย่อยปีปัจจุบัน 

ประเมนิการควบคุมภายใน
ระดับกจิกรรมรายปี 

ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู่ระดับ
กิจกรรมปีที่ผ่านมา 

ความเสี่ยงใหม ่

การระบุความเสี่ยง อสพ. 

การประเมนิความเสี่ยง อ.ส.พ. 

แผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

การติดตามและประเมิน 

ความเสี่ยง อ.ส.พ. 

ความเสี่ยง อ.ส.พ. ที่
เหลืออยู่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
ภา

ยน
อก

 

สอบทาน 

สอบทาน 
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จากรูปภาพที่ 1.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ

การตรวจสอบภายใน    
ในการควบคุมภายในเป็นหน้าที่หน่วยงานย่อยทุหน่วยที่ต้องด าเนินการควบคุมการด าเนินการ

ทุกกิจกรรมที่รับผิดชอบเพ่ือให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยบรรลุ เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน  5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การควบคุมประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การประเมินผล และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

การบริหารความเสี่ยงจะเริ่มต้นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การฯ ด าเนินงาน
ระบุความเสี่ยงประจ าปี ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการจัดการความ
เสี่ยงตามท่ีได้เลือกวิธีจัดการไว้   มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการ 

ในความส าคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะมีการน าความเสี่ยงใน
ระบบควบคุมภายในมาพิจารณาในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
ที่อาจจะก าหนดเป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงานหรือระดับองค์กรต่อไปได้  ทั้งนี้ต้องเป็นความเสี่ยงที่
ส าคัญและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การฯ   

การควบคุมภายในเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการทันที่เมื่อปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปี 
ส่วนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรที่จะต้องมีการจัดท าแผนด าเนินงานเพื่อปูองกันความเสี่ยง หรือเฝูา
ระวัง  รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงินและความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ  

ในการตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบความเพียงพอการท างานของระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการด าเนินงานของอ.ส.พ. อย่าง
แท้จริง 
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ส่วนที่ 2 : การบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)จะด ารงอยู่อย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Sytem) เพ่ือช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ประกอบไปด้วย 

 วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ. 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.
 โครงการสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.
 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.
 การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับกรอบการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ.

บูรณาการความเสี่ยงในระบบการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนและมั่นคงขององค์กร 
  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ) ได้มีการประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เพื่อให้การด าเนินงานของ อ.ส.พ. บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงก าหนดให้หน่วยงานของอ.ส.พ. 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยงและก าหนดวิธีบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมการบริหารและด าเนินงานใน    
ทุกภารกิจของ อ.ส.พ. 

2. บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อให้เกิด   
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ อ.ส.พ. 

3. สนับสนุนการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

4. ปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง อ.ส.พ. 
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หมายเหตุ ---------------- หมายถึง  เส้นทางการติดต่อสื่อสาร 
  ___________ หมายถึง  เส้นทางการรายงาน 

 
รูปที่ 2.1  แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

ศูนย์วิจยั-พัฒนา
สง่า สรรพศรี 

ส านักพัฒนา
สวนและปลูก

บ ารุง 

สวนพฤกษศาสตร์
สาขา 

ส านักพัฒนา
ธุรกิจ 

ส านัก
อ านวยการ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าส านักและสวนพฤกษศาสตร์สาขา 

งานบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

คณะท างานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. 

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง อ.ส.พ. 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

อ.ส.พ.ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
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 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การด าเนินการ 
การจัดท าแผน การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 มีหน้าที่และรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อ.ส.พ. 
 2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 3) รับทราบผลการด าเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีหน้าที่และรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการ

อ.ส.พ. เพื่ออนุมัติ และสอบทานนโยบายทุกสิ้นปีท าการ 
2) น าเสนอความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได ้
3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
4) รับทราบผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน ากับหน่วยงานหรือคณะท างานเกี่ยวกับความ

เสี่ยงเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าให้กับองค์การ 
6) เรียกให้เจ้าหน้าที่ขององค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เอกสารหรือ

ข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
7) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
8) ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
9) เลขานุการคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ประชุม ได้แก่การจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านในระยะเวลา
ที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดท ารายงานการประชุมส่งให้กับคณะอนุกรรมการ
ภายใน 10 วันหลังประชุมเสร็จสิ้น 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
     มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยงโดยมีการสอบทานความเพียงพอ และ

ให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
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4. ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 
2) รับทราบ พิจารณาผลการด าเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา 
5. รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 1)  ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญและท าให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 2)  ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

6. คณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ดังนี้ 
1) พิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2) วิเคราะห์ ประเมินผล แนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

รวมทั้งจัดล าดับความเสี่ยงที่ส าคัญของหน่วยงานจากมากไปหาน้อย  
3) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดย จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยง งาน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรบรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 

5) ประกาศแจ้งหรือมอบหมายเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงานและพนักงานในสังกัด
ทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

7. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ อ.ส.พ. น าเสนอคณะท างานบริหารความ

เสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. คณะกรรมการตรวจสอบของ อ.ส.พ. 
และคณะกรรมการ อ.ส.พ. ตามล าดับ 

2) ประมวล รวบรวมแนวทางและวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในให้สามารถประเมินติดตามและดูแลความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม 

3) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติอย่ างต่อเนื่อง และ
ปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
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4) รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 
5) รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
 

8. ส านักตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. ดังนี้ 
1) พิจารณาในข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2) วิเคราะห์ ประเมินผล แนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 

   9.  คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าส านักและสวนพฤกษศาสตร์สาขา 
 1)  ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทุกโครงการหรือกิจกรรม รวบรวมผลการ
บริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักและสวนพฤกษศาสตร์สาขา ต่อ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับระดับความเสี่ยง
ขององค์กร 
 2) จัดให้มีระบบควบคุมภายในของและกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานย่อย
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร 
 

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น กรอบบริหาร
ความเสี่ยง องค์กรประจ าปี ต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานขององค์ประจ าปีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแนวทางเดียว
ทั้งองค์กร 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสวนพฤกษสาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
พันธกิจ (Mission) 

 พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้โดยได้มีการก าหนดพันธ
กิจไว้ 2 ประการ คือ 

 1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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เป้าประสงค์ในระยะปี 2556-2559 
 1. สวนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ มีความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 
 2. ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืชผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง

จะเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. พรรณไม้ไทยหายากของประเทศได้รับการอนุรักษ์ ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 4. ประชาชนรับรู้และรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน และมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
 5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
 6. องค์การฯ สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและความพร้อมในการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. กลยุทธ์ในการด าเนินงาน กรอบการบริหารความเสี่ยง 

พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้
สู่ความเพลิดเพลิน 

 1. ก าหนดเอกลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละให้ให้โดดเด่น 

 2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ 
 3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการให้บริการ 

 4. พัฒนาระบบส ารองพันธุกรรมพรรณไม้ที่พร้อมใช้งาน 

ระดับความเสี่ยง อ.ส.พ. แบ่งเป็น 3 กรณ ี

 1. ความเสี่ยงองค์กรที่ต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

 2. ความเสี่ยงองค์กรที่ต้องเฝูาระวัง 

 3. ความเสี่ยงองค์กรที่ใช้วิธีควบคุมปกติ 
 

การจัดประเภทความเสี่ยง อ.ส.พ. 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk : F) 

 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk: C) 
 

องค์ประกอบของกรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 1. ปัจจัยเสี่ยง  
 2. สาเหตุที่แท้จริงของปัจจัยเสี่ยง 

 3. วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

 4. ระดับความเสี่ยง 

 - ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร 

 - ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 - ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
เผยแพร่และถ่ ายทอดองค์
ความรู้สู่ประชาชน 

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์ได้ทุกฤดู 
 2. พัฒนาหลักสู ตรการถ่ายทอดความรู้ ให้ สอดคล้องกับ
กลุ่มเปูาหมายและขยายไปยังกลุ่มเปูาหมายใหม่ 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 4. ใช้สื่ อเทคโนโลยี ในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ สู่
ประชาชน 

ศึกษา วิจัยและพัฒนาพรรณ
พืชเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 1. .เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย 

 2. ส ารวจและรวบรวมพรรณไม้ในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 3. พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนา
ธุรกิจ 

 1. สร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับ 

 3. เพ่ิมศักยภาพในการหารายได้ 
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พัฒนา เป็ น องค์ ก รที่ รั กษ า
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 1. เน้นการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนอง
พระราชด าริ 

 2. สร้างจิตส านึกให้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. เสริมสร้างความรักและความตระหนักในความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ประชาชน 

 - ค่าเกณฑ์วัด 

 - เกณฑ์การประเมิน 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 - แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (บส.01/25XX) 
 - ตารางแนบ 1-2  

ติดตามประเมินผล 
 - แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

(บส.02/25XX) 
 - ตารางแนบ 1 

เ พ่ิมสมรรถนะการบริ หา ร
จัดการและพัฒนาองค์กร 

 1. เพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 2. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ การ
บริหารความเสี่ยง และก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 3 : กระบวนการบริหารความเสีย่ง 
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

 

การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. แบ่งเป็น 4  ระดับดังนี ้ 
1. ระดับองค์กร 
2. ระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก / สาขา) 
3. ระดับกิจกรรม / โครงการ 
4. ระดับข้ันตอน (การควบคุมภายใน) 
โดยในแต่ละระดับมีการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในภายใน 

ดังรูปภาพ 3.1  
 

 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 

ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
องค์กร รวมทั้งการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง โดยมีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 ขั้นตอนที่ 2  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ขั้นตอนที่ 4  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
 ขั้นตอนที่ 5  การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
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รูปที่ 3.1  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์  
 การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเปูาประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องจะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ ที่
องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบัติ ซึ่งควรมีล าดับขั้นตอนดังนี้  
 1. วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Entity-Level Objectives) โดยปกติจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กร โดยใช้เปูาหมายของขององค์กรเป็นตัวก าหนด 
 2. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะของแต่ละกิจกรรมซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์กร 
หรือหากว่าหน่วยงานได้มีการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรม/งาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
เปูาหมายขององค์กรไว้แล้ว ก็สามารถน ามาใช้แทนวัตถุประสงค์ได้ 
 
 
 
 

การสื่อสาร 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

5. การติดตามและประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยง 

4. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยง 

2. การระบุความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ 
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2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 เป็นการค้นหาเพ่ือให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร และ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งต้องพิจารณาสาเหตุความเสี่ยงทั้งท่ีมาจากปัจจัยภายในและภายนอก 
 การระบุปัจจัยเสี่ยงควรเริ่มต้นด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ จะท าให้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาด 
ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส  ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการหา มาตรการการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
 การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง เปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
 

การระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆดังนี้ 
 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการระบุความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การไม่บรรลุผลตามเปูาหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เป็นการระบุความเสี่ยงด้านธรรมมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการด าเนินการหลักขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก ากับ
ดูแลตนเองท่ีดี โดยต้องมีการจัดท าแผนธรรมาภิบาล 
 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการระบุความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศโดยต้องด าเนินการต่อไปนี้ 
  3.1 มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าจัด ปูองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ
ต่างๆโดยสามารถฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศและการส ารองและการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย 
  3.2 มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)  
  3.3 มีระบบรักษาความม่ันคงและความปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น 
ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟูาส ารอง เป็นต้น 
  3.4 มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights) 
 

การแบ่งประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C) 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติไม่
เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอก (External Factor Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน (Internal Factor Risks) 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
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 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการท างานโดยรวมขององค์กรที่ส่งผลกระทบและ
ท าให้องค์กรไม่บรรลุผลตามแผนงานที่ก าหนด เป็นความเสี่ยงที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่องค์กรจะต้องหาวิธีการในการจัดการ ปูองกัน หรือควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายที่ได้
ตั้งไว้  
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 เป็นความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต อันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมทางการเงินของ
ฝุายที่เก่ียวข้องในองค์กรที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของกิจการ 
 
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝุาฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงาน
ที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
ขั้นตอนดังนี้ 

1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  อ.สพ. มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ  
 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 3 

น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 1 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

1. ผลกระทบด้านนโยบาย 
 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 5 

สูง มากกว่า2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท 4 

ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท 3 

น้อย มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท 2 

น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 1 
 
2. ผลกระทบต่อชื่อเสี่ยง/ภาพลักษณ์องค์กร 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก มีการพาดหัวข่าวทั้งจากสื่อภายในและต่างประเทศ 5 

สูง 
มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างส าหรับสื่อภายในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าว
ในวงจ ากัดของสื่อต่างประเทศ 4 

ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ภายในประเทศหลายฉบับ 2-5 วัน 3 
น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัดภายในประเทศ 1 วัน 2 

น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 1 
 
3. ผลกระทบต่อการด าเนินกจิการ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่นหยุด
ด าเนินการ มากกว่า 1 เดือน 5 

สูง 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่นหยุดด าเนินการ 1 
เดือน 4 

ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 3 

น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 1 
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4. ผลกระทบต่อบุคลากร 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก ถึงแก่ชีวิต 
บุคลากรมีการนัดหยุดงาน หรือมี
เหตุการณ์ประท้วงภายในองค์กร 5 

สูง บาดเจ็บสาหัส / เข้าห้อง ICT บุคลากรลาออกจากงาน 4 

ปานกลาง นอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล บุคลากรไม่มาปฏิบัติงาน 3 

น้อย น าส่งโรงพยาบาลเพ่ือรักษา 
บุคลากรขาดความเชื่อมั่นศรัทธา 

ในองค์กร 2 

น้อยมาก 
ปฐมพยาบาลได้ในเบื้องต้น 

 
มีผลต่อบุคลากรน้อย 

 1 
 
5. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก ผู้รับบริการไม่พอใจในบริการและมีการร้องเรียนการด าเนินงานผู้รับบริการ 5 

สูง ผู้รับบริการไม่พอใจและไม่กลับมาใช้บริการซ้ าอีก 4 

ปานกลาง ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการบริการ 3 

น้อย ผู้รับบริการไม่เข้าใจและพึงพอใจในการให้บริการ 2 

น้อยมาก ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการการอ านวยความสะดวกภายใน 1 
 
6. ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่าง
มากต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร 5 

สูง 
เกดิปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 4 

ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 3 

น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขไม่ได้ 2 

น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 1 
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 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป็นการน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง 
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน
ด าเนินการดังนี้ 
 (1) พิจารณาความถี่ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสมากน้อย
เพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
หมายเหตุ  การประเมินดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ทั้งนี้ในการประเมินอาจ

มีการก าหนด ตารางหรือมาตรฐานเฉพาะรายปัจจัยเสี่ยงขึ้นมาเพ่ือก าหนดมาตรฐานระดับ
ปัจจัยเสี่ยงนั้นก็ได้ 

 
ตารางจัดระดับความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด 
 

ผลกระทบ 
1 2 3 4 5 

5 (5) (10) (15) (20) (25) 

4 (4) (8) (12) (16) (20) 

3 (3) (6) (9) (12) (15) 

2 (2) (4) (6) (8) (10) 

1 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความ
เส่ียงท่ี
ยอมรับได ้
Risk 
Appetite 
Boundary 
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4. การจัดการความเสี่ยง  
 ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary)  
 ระดับความเสี่ยง = (โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ) X (ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ) 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile มีเกณฑ์การจัดแบ่งดังนี้ 
 
 1) ความเสี่ยงระดับต่ า (Low) ใช้อักษรตัว (L) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเขียว โดยทั่วไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 
 2) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) ใช้อักษรตัว (M) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 
ก าหนดให้เป็นสีเหลือง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 
 3) ความเสี่ยงระดับสูง (High) ใช้อักษรตัว (H) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีส้ม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme) ใช้อักษรตัว (E) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้อง
ถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 
 
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 
 การก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งในการแนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี 
และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็
ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่า กับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือ
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงซึ่งแบ่งเป็นแนวทางดังนี้ 
 ยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
 การลด/ควบคุม (Reduction/Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมี
การแก้ไขวิธีการควบคุมหรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเช่น การ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) การ
จัดท าแผนฉุกเฉิน 
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 โอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนช่วย
รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย 
 ยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับ
ได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงาน
หรือกิจกรรมลง 
 เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว  ต้องมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรมและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ 
 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่ สูงมาก 
(Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง 
(Medium) อาจมีการควบคุม เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมาย ซึ่งการด าเนินการตาม
มาตรการลดความเสี่ยงควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยที่แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
 (1) มีวิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) 
 (2) ก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้น 
 (3) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 
5. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
 - หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมและ
สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้ 
 - ความเสี่ยงระดับองค์กร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ก าหนดไว้มายังคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นระยะ 
 - ความเสี่ยงระดับกิจกรรม ผู้บริหารส านักเป็นผู้ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการที่ส านัก
รับผิดชอบโดยมอบหมายให้ตัวแทนคณะท างานประจ าหน่วยงาน เป็นผู้จัดท ารายงานส่งมายัง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
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การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
 คณะท างานบริหารการความเสี่ยงจะต้องประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  เป็นระยะเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 4  : แบบรายงาน การบริหารความเสี่ยง  
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

 
 

กระบวนการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน จะใช้แบบรายงาน ดังนี้ 
  

1. แบบ บส. 01/25xx หมายถึง แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
2. แบบ บส. 02/25xx หมายถึง  แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความ

เสี่ยง 
3. ตารางแนบ 1  ประกอบการรายงานแบบ บส. 01/25xx และแบบ บส. 02/25xx ในการ

ประเมินระดับความเสี่ยง 
4. ตารางแนบ 2  ประกอบการรายงานแบบ บส. 01/25xx ในการระบุวิธีจัดการความเสี่ยง

และเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบรหิารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร ์2559 แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
BGO RISK MANAGEMENT PLAN 2559 แบบ บส.01/2559

ปีงบประมาณ  2559

เป้าหมาย / ตัวชี้วดั ประเภท ระดับ ระดับ วีธีจัดการ
ความเส่ียง /ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง สถานการณ์ปัจจุบัน เพยีง ไม่ ความเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง

ของหน่วยงาน (SOFC) กิจกรรมควบคุม พอ เพยีง โอกาส ผล ผลลัพท์ ที่ยอมรับ เบี่ยงเบน แผนประจ าปี 2559 หน่วยงาน งบประมาณ ระยะเวลา

พอ กระทบ (8)*(9) ได้ ได้
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

ชื่อความเส่ียง 1

ปัจจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุที่แท้จริง

1…..

2….

ชื่อความเส่ียง 2

ปัจจัยเส่ียง RF2

สาเหตุที่แท้จริง

1…..

2….

หมายเหตุ  1. "ระดับความเส่ียง" ในช่อง (8) โอกาส และ ช่อง (9) ผลกระทบ ให้ประเมินในตารางแนบ 1 ประกอบการรายงานแบบ บส.01/2559 และแบบ บส.02/2559 และจึงน าผลมาแสดงในช่องดังกล่าว
              2.  การประเมินวธิกีารจัดการความเส่ียง ในช่อง (13) ให้ประเมินในตารางแนบ 2 ประกอบการรายงานแบบ บส. 01 /2559 และน าวธิจีัดการความเส่ียงที่คัดเลือกวา่เหมาะสมและดีที่สุด มาแสดงในช่องดังกล่าว

มาตรการควบคุมที่ด าเนินการแล้ว ระดับความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง
(รายละเอียดของแผนและหรือกิจกรรมควบคุมความเส่ียง)



รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส.02/2559

ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง
และ

สาเหตุแห่งความเส่ียง แผนประจ าปี 2559 รายละเอียด ปญัหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข

ระดับ
ความ รายละเอียด ผล รายละเอียด ผลลัพท์ RA RT

รายละเอียด 1 2 3 ความก้าวหน้าของแผนบริหาร โอกาส โอกาสเกิดที่เหลือ กระทบ ผลกระทบที่เหลือ (9)*(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ชื่อความเส่ียง 1

ปจัจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุทีแ่ทจ้ริง

1…..

2….

ชื่อความเส่ียง 1

ปจัจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุทีแ่ทจ้ริง

1…..

2….

ระดับความเส่ียงที่หลงเหลืออยู่ ระดับความเส่ียง

ทีย่อมรับและเบีย่งเบนได้

ระดับความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน



BGO RISK MANAGEMENT PLAN 2559
โอกาส โอกาส

ที่จะเกิด ที่จะเกิด

ความเส่ียง /ปจัจัยเส่ียง ความเส่ียง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้านอื่นๆ ความเส่ียง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้านอื่นๆ
(RF) (Likelihood) การเงิน ภาพลักษณ์การด าเนินงาน บุคลากร ผู้บริการ อื่นๆ (Likelihood) การเงิน ภาพลักษณ์ การด าเนินงาน เทคโนโลยี ผู้รับบริการ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ชื่อความเส่ียง 1

ปจัจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุทีแ่ทจ้ริง

1…..

2….

ชื่อความเส่ียง 1

ปจัจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุทีแ่ทจ้ริง

1…..

2….

หลัง  ท าแผนบริหารความเส่ียง

ปีงบประมาณ 2559
ตารางแนบ 1  การประเมนิระดบัความเสี่ยง (ประกอบการรายงานแบบ บส. 01/2559 และ แบบ บส 02/2559)

ประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ก่อน  ท าแผนบริหารความเส่ียง

ประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนบริหารความเส่ียงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2559



ปีงบประมาณ 2559
วิธีจัดการ

ความเส่ียง /ปจัจัยเส่ียง ความเส่ียง รายละเอียดการจัดการความเส่ียง ต้นทุน / กิจกรรม/ การด าเนินงาน ผลประโยชน์ที่ได้รับ วิธีการจัดการความ
เส่ียงที่ดีที่สุด

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ชื่อความเส่ียง 1

ปจัจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุทีแ่ทจ้ริง

1…..

2….

ชื่อความเส่ียง 1

ปจัจัยเส่ียง RF 1

สาเหตุทีแ่ทจ้ริง

1…..

2….

หมายเหตุ 1. วิธีการจัดการความเส่ียง 4 วิธี มีรายละเอียดดังนี ้ 1. การควบคุม / ลดความเส่ียง (Treat) 2. การโอนยา้ยความเส่ียง (Transfer)  3. การหลีกเล่ียง / จ ากดัความเส่ียง (Terminate) 4. ยอมรับความเส่ียง (Take)

              2. ต้นทนุในการด าเนนิงาน (ช่อง 4) ใหร้ะบเุปน็ตัวเงินในการจัดการความเส่ียงเพือ่ใหส้ามารถติดตามผลได้อยา่งเปน็รูปธรรม ยกเว้นกรณีไม่สามารถระบเุปน็ตัวเงินได้

ตารางแนบ 2  การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงและการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด (ประกอบการรายงานแบบ บส. 01/2559)


