
แผนบริหารความเสี่ยง 2556 หน้า ก 

  
แผนบริหารความเสี่ยง 

องค์การสวนพฤกษศาสตร ์พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส่วนบริหารจัดการองคก์ร องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ใน 
การประชุมครั้งที่ 1 /2556 วันที ่9 เมษายน 2556 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยง 2556 หน้า ข 

 
ค าน า 

 
จากความส าคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศในด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  เพ่ือให้
องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และสร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการ อ.ส.พ. 
ได้มีมติให้น าเอาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ตัดสินใจและวางแผน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เพื่อควบคุม
กระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ลดการสูญเสีย และโอกาสที่ท าให้องค์กรเกิดความ
เสียหาย  เพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาของสาธารณะ ชุมชน และสังคมต่อการด าเนินงานของ อ.ส.พ. 

ความท้าทายที่ส าคัญของ อ.ส.พ. คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ดังนั้น หากมีการ
น าเอาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด าเนินงาน ก็จะท าให้องค์กรสามารถเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆได้
อย่างมั่นใจว่า ผลกระทบต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกที่มีต่อองค์กร จะได้รับการพิจารณาและควบคุมแก้ไข
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดการกับปัจจัยเสี่ยงให้ลดน้อยลงหรือหมดไป  ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยคณะกรรมการ อ.ส.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือก ากับดูแลระบบการบริหาร
ความเสี่ยงให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบการจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานสามารถก าหนดแนวทาง กระบวนการและ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม แก้ไข และติดตามผลของความเสี่ยงต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและน าไปสู่การ
สนับสนุนการบริหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 

อนึ่งในปี 2556 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการค้นหา ระบุประเด็นความเสี่ยง และประเมิน เพ่ือน า
ผลการประเมินมาติดตาม ตรวจสอบ และหามาตรฐานวางแผนการบริหารจัดการให้ระดับความเสี่ยงองค์กร
ลดลง จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงขึ้น 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการการบริหารความเสี่ยง  ซึ่ง 

เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินงานว่าจะบรรลุตามเป้าหมาย การบริหารเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ เพ่ือช่วยสนับสนุนให้การบริหารและการปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็น
หลักประกันที่ อ.ส.พ. จะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  

อ.ส.พ. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 เพ่ือใช้ประโยชน์ตามแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงในระดับองค์กร โดยยึดถือเป้าหมายหลักในแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ เป็นเป้าหมายในการบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์การ 

อ.ส.พ. มีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ครบถ้วนทุกองค์ประกอบตามหลักการ
บริหารความเสี่ยง  

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) 

 
ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  และ  
ขั้นตอนที่ 2  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

อ.ส.พ. มีการศึกษา ท าความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือศึกษาหาที่มาของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยมีการระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การ  และจัดจ าแนกประเภทความเสี่ยงตามหลักกระทรวงการคลังไว้
ดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง 2556-2558   
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ 
ความเสี่ยง R01  สวนพฤกษศาสตร์ไม่สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง 1.1 (RF1.1) นโยบายในระดับองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 
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2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Gardens  of  
Edutainment) 
เป้าประสงค์  สวนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ มีความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง 
ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ความเสี่ยง  R02 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 2.1 (RF2.1) การด าเนินการด้านการพัฒนาพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน  
เป้าประสงค์  ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืชผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักแหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ความเสี่ยง R03 จ านวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 3.1 (RF3.1) ขาดแผนแม่บทการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาพรรณพืชเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์  พรรณไม้หายากของประเทศไทยได้รับการอนุรักษ์ ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด   1. จ านวนชนิดพรรณไม้หายาก (Red List) ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ (สะสม) 
ค่าเป้าหมาย 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ความเสี่ยง  R04  จ านวนชนิดพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 4.1 (RF4.1)  การวางแผนการส ารวจพรรณไม้ยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัด   2. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล 
ค่าเป้าหมาย 2. ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
ความเสี่ยง  R05  จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง  5.1 (RF5.1)  ขาดนักวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ปัจจัยเสี่ยง  5.2 (RF5.2)  นักวิชาการขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ 
เป้าประสงค์  1. ประชาชนรับรู้และรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
ตัวช้ีวัด    1. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่เพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย  1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ต่อปี 
ความเสี่ยง  R06  จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 6.1  (RF6.1)  แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่ชัดเจน 
เป้าประสงค์ 2. มีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด    2. รายได้จากการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย   2. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15   
ความเสี่ยง  R07  รายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง  7.1 (RF7.1)  ขาดการวิเคราะห์ทางการตลาดและวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการด าเนินงานเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวช้ีวัด   การได้รับการรับรองมาตรบานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทั่วทั้งองค์กร 
ค่าเป้าหมาย  ภายในปี 2559 
ความเสี่ยง  R08  ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทั่วทั้งองค์กร ภายในปี 2559 
ปัจจัยเสี่ยง  8.1  (RF8.1)  ขาดแนวทางการด าเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์  องค์การสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและความพร้อมในการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
 ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยง R09  การบริหารจัดการองค์กรมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 9.1 (RF9.1)  ขาดแผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง  R010  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 10.1 (RF10.1)  ขาดความพร้อมและการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจน 
ความเสี่ยง  R11  บุคลากรมีการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานองค์กร 
ปัจจัยเสี่ยง  11.1 (RF11.1)  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับการด าเนินงาน 
ปัจจัยเสี่ยง  11.2 (RF11.2)  ระเบียบข้อบังคับขาดความชัดเจนไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 

 อ.ส.พ. มีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีในด้านต่างๆ และมีการ
ประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ แยกเป็นรายความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ผลจากการวิเคราะห์ประเมิน ปรากฏ
ตามแผนภูมความเสี่ยงและแผนภูมปัจจัยเสี่ยง  
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 

 
โอกาสที่จะเกิด 

 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5   R07  R10,  
4   R04, R05, R09 R08  

3   R01, R10 R02, R06  

2   R03   

1      

 
 
 
 
แผนภูมิปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor profile) 

 
โอกาสที่จะเกิด 

 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5   RF5.1  RF10.1 

4   RF1.1, RF5.2, RF9.1 
RF11.1,  RF11.2 

RF8.1  

3   RF4.1  RF2.1  

2    RF3.1, RF6.1, RF7.1  

1      

 
 
 
 
 
 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
Risk Appetite Boundary 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
Risk Appetite Boundary 
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 ในการระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงและเลือกวิธีการที่ดีที่สุด อ.ส.พ. เลือกใช้วิธีควบคุมความเสี่ยงในทุก
ปัจจัยเสี่ยงตามแบบใช้แบบตารางแนบ 2 
 และอ.ส.พ. มีการจัดท า Risk Map เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
 จาก Risk Map มีค าอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

1. R01 สวนพฤกษศาสตรืไม่สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ 
RF1.1 นโยบายในระดับองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 
ส่งผลกระทบต่อ  
Operation Risk Financial Risk Compliance Risk ทั้งหมด 

2. RF02 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
RF2.1 การด าเนินการด้านการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
ส่งผลกระทบต่อ  
R6 จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ 
R07 รายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. R09 การบริหารจัดการองค์กรมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
RF9.1 ขาดแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ส่งผลกระทบต่อ  
RF5.1 ขาดนักวิชาการในการผลิตผลงาน และ นักวิชาการขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ท าให้เกิด 
R05 จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
และ 
ส่งผลกระทบต่อ  
RF2.1 การด าเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินการที่ก าหนด
ไว้  ท าให้เกิด R02 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ขั้นตอนที่ 4  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
 อ.ส.พ. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. มีการใช้แบบฟอร์ม บส 01/2556 แบบรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปรากฏตามบทที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยงโดยมีการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและแผน
ประจ าปไีว้ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแผนอย่างชัดเจน 
 ในกระบวนการนี้ อ.ส.พ. มีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเสี่ยงที่เบี่ยงเบน (Risk Tolelance) ได้ และไม่ท าให้องค์การเสียภาย ในการก าหนด อ.ส.พ. มีการก าหนด 
โอกาส เกิด และผลกระทบในทุกรายความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  แตกต่างกัน ทั้งนี้ มีการก าหนดค่าเป้าหมายไว้
อย่างชัดเจน ปรากฏตามรายละเอียดในบทที่ 5 
 
ขั้นตอนที่ 5  การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีติดตามผลการด าเนินงานโดยมีการรายงานความก้าวหน้าและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
น้อย เป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีระดับความเสี่ยง Risk 
Appetite และ Risk Tolerance ที่ก าหนดไว้  ในการติดตามประเมินผล ก าหนดไว้หน่วยงานรับผิดชอบความ



แผนบริหารความเสี่ยง 2556 หน้า ญ 

เสี่ยงทุกหน่วยงานรายงานผลผ่านแบบฟอร์ม บส.02/2556 แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือน ารายงานคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการองค์การต่อไป 

 
และในส่วนสุดท้าย ภายใต้ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร เมื่อมีการพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จึงมีการก าหนดแผนการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานไว้
ดังต่อไปนี้  
 ปี 2556  อ.ส.พ. ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการ ก็ได้จัดท ากลยุทธ์ด้านบริหารความเสี่ยง
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์การโดยก าหนดเป็น 4 กลยุทธ์ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้บุคลากร ของ อ.ส.พ.มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยง จนเกิดมีความ
ตระหนัก และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  
 2. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนงาน โครงการ  
 3. ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อการด าเนินงานขององค์การ 
 4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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บทท่ี 1 
บทน า

 
1.1 ความเป็นมา 
 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้
องค์กรสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและ
ประเทศชาติ 

การประเมินผลการดําเนินงานของ อ.ส.พ. ในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งครอบคลุมการ
ดําเนินงาน 5 หัวข้อ คือ บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นที่มีความสําคัญต่อการ
ดําเนินงาน การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการดําเนินงานว่าจะบรรลุตาม
เปูาหมาย การบริหารเป็นเครื่องมือที่สําคัญ เพ่ือช่วยสนับสนุนให้การบริหารและการปฏิบัติงานของ อ.ส.พ. 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นหลักประกันที่ อ.ส.พ. จะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 แผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 
1.2 วิสัยทัศน์องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
 
 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 To be Outstanding Botanical Garden in SE-Asia 
 
1.3 พันธกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  

1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้สวน
พฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้ทางด้านพืชเพ่ือการศึกษาของประชาชน 
 2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรพรรณพืช และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 
1.4 ยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์องค์การ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเปูาประสงค์แบ่งเป็น 3 ช่วง  คือ 
ช่วงแรก Short Term ปีงบประมาณ 2556 – 2558 
เป็น Leading Botanical Garden of Thailand เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน่าในประเทศไทย และก้าว
สู่การเป็นที รู้จักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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ช่วงกลาง Medium Term ปีงบประมาณ 2559 – 2561  
เป็น Outstanding Botanical Garden in SE-Asia เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และมีทิศทางก้าวสู่การเป็นชั้นน่าในภูมิภาคเอเชีย  
ช่วงระยะยาว Long Term ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 
เป็น Outstanding Botanical Garden in the World เป็นที่รู้จักและยอมรับในภูมิภาคเอเชีย และใน
ระดับโลก 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดําเนินงาน เพ่ือให้

บรรลุเปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การดําเนินงานในระย 5 ปี (2556-2560) ดังต่อไปนี้  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพือให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาทั้ง 

3 ช่วงระยะเวลา ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรที รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ยุทธศาสตร์ที 6 : เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ มีเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและ ค่าเปูาหมาย ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาสวนสวยแห่ง
การเรียนรู้คู่ความ
เพลิดเพลิน (Gardens 
of Edutainment)  
 

สวนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ มีความ
สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

 

- ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง  
 

 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
 

2. ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 
เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
ประชาชน  
 

ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืช
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
จิตส่านึกในการรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

- จ่านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความรู้ที่
เพ่ิมข้ึน  
 

 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30  
 

3. ศึกษา วิจัย และ
พัฒนาพรรณพืชเพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาที 
ยั่งยืน  
 

พรรณไม้หายากของประเทศไทย
ได้รับการอนุรักษ์ ศึกษา พัฒนา และ
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน  

- จํานวนชนิดพรรณไม้
หายากตามบัญชีรายชื่อ
พรรณไม้หายาก (Red 
List) ที รวบรวมไว้ใน
สวนพฤกษศาสตร์ 
(สะสม)  
- จํานวนผลงานทาง
วิชาการที ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารสากล 

 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30  
 
 
 
 
- ปีละไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์
และพัฒนาธุรกิจ  
 

ประชาชนรับรู้และรู้จักสวน
พฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น  

- จํานวนผู้เข้าเยีย่มชมที่
เพ่ิมข้ึน  
 

- ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 15 ต่อปี  
 

 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ให้
เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการหารายได้ 

- รายได้จากการ
ดําเนินงานที เพ่ิมขึ้น  
 

- ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 15  
 

5. พัฒนาให้เป็น
องค์กรทีร่ักษา
สิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับ
ในการดําเนินงานเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

- การได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 ทัว่ทั้งองค์กร  
 

 

- ภายในปี 2559  
 

6. เพ่ิมสมรรถนะการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร  
 

องค์การฯ สามารถพัฒนาขีด
สมรรถนะและความพร้อมในการด่า
เนินงาน  

- ความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการ  
 

 

- ไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

 
 ในแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์การดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Gardens  of  Edutainment) 
• กลยุทธ์ 
   1.1 ก าหนดลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งให้มีความโดดเด่น 

1.1.1  พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางสิริกิติ์  เชียงใหม่  ให้โดดเด่นด้านการรวบรวมพืชใบ  
ตระกูลกล้วยไม้ (Orchidaceae)   ขิง-ข่า  (Zingiberaceae)  และพืชถิ่นเดียว 
(endemic  plants)  และไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ของประเทศไทย 

1.1.2  พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า  พิษณุโลก  ในพระราชดําริ  ให้โดดเด่นในด้าน 
        รวบรวมพืชในกลุ่มกุหลาบพันปี  (Rhododendron)  และ  จําปี-จําปา(Magnolia) 
1.1.3  พัฒนาสวนพฤษศาสตร์ระยอง  ให้โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศในพ้ืนที่  
        ชุ่มน้ํา  (Wetlands)  และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ภูมิท้องถิ่น 
1.1.4  พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล  ขอนแก่น  ให้โดดเด่นในการเป็นแหล่งรวบรวมพืชและ 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (Ethnoboany)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
1.1.5  พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า  สุโขทัย  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านพืชกับวัฒนธรรม   
        (Green  Heritage) 
1.1.6 พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ  พังงา  ให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาพฤกษศาสตร์บนเกาะโดยนําเสนอ

เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ  สมเด็จพระเทพฯ  60  พรรษา 
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   1.2  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ 
1.2.1  ปรับปรุงและตกแต่งพรรณไม้มีชิวิต  (Living  Collection)  ให้สอดคล้องกับฤดูกาลโดยให้ 
        มีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของต้นไม้  (Seasonal  Event) 
1.2.2  จัดทําศูนย์รวมกล้วยไม้ที่มีทั้งหลากหลายของสายพันธุ์มากที่สุดและฐานการเรียนรู้เรื่อง 
        กล้วยไม้ที่ควบวงจรในประเทศไทย 
1.2.3  ปรับปรุงพ้ืนที่รวบรวมพันธุ์ขิง-ข่า  กล้วยไม ้ และไม้หายากให้มีความโดดเด่น  และปรับปรุง 
        รูปแบบการนําเสนอข้อมูลทางวิชาการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ 
        และฐานการเรียนรู้ 
1.2.4  พัฒนาการตกแต่งสวนตามแนวความคิด  (Thebe  Garden)  ให้มีความสวยงาม  และมี 
        ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  โดยการพัฒนาการตกแต่งกลุ่มโรงเรือนกระจก  แปลงวัลยชาติ   
        เศวตพิมาน  สวนสมุนไพร  สวน  77  พรรษา  เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  รวมถึงการ 
        พัฒนาและตกแต่งสวนตามแนวความคิดในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาค 
1.2.5  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้พรรณไม้ตามวงศ์  โดยให้ที่มีการปรับเปลี่ยนตาม 
        ฤดูกาล  สร้างเรื่องราว (Story)  ให้น่าสนใจและค้นหาให้กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.2.6  จัดทําปูายสื่อความหมายตามวงศ์ไม้ครอบคลุม  จัดทําฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในกระแสความ 
        สนใจของประชาชน(In  trend)  และฐานการเรียนรู้ที่เป็นภารกิจหลักของสวนพฤกษศาสตร์   
        เช่น  ฐานการเรียนรู้หอพรรณไม้  ฐานการเรียนรู้เรื่องโลกร้อน  ฐานการเรียนรู้กล้วยไม้  เป็น 
        ต้น  โดยให้รองรับการเรียนรู้ในรูปแบบ  Interactive 
1.2.7.  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ดึงดูดและสร้างกระแสความน่าสนใจ  อาทิเช่นเส้นทางเดิน 
         เหนือเรือนยอดไม้  (Canopy  Walkway)  บ้านส่องนก  โรงเรือน  Alpine  House 
1.2.8  จัดหาพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม  พ้ืนที่ลานดนตรี  ลานกิจกรรมสําหรับครอบครัว  ลานชมดาว   
         ลานกางเต็นท์  โดยให้มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการรองรับ 
         ความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

   1.3  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานเพื่อรองรับการให้บริการ 
1.3.1  จัดทํา/ปรับปรุงห้องน้ําสําหรับคนพิการ  และระบบบําบัดน้ําเสียที่รักษาสิ่งแวดล้อม  มีความ 
         เป็นเอกลักษณ์ ของสวนพฤกษศาสตร์ 
1.3.2  จัดทํา/ปรับปรุงร้านอาหารเครื่องดื่มมนบริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจก  ร้านค้าบริการ 
        นักท่องเที่ยว  และในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
1.3.3  จัดหาห้องปฐมพยาบาลและจุดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์  เพ่ือ 
         ให้บริการและแสดงความสนใจความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
1.3.4  ปรับปรุงระบบไฟฟูา  โทรศัพท ์ ระบบอินเตอร์เน็ต  ยายให้คลอบคลุมการให้บริการทั่วทั้ง 
         สวนพฤกษศาสตร์ 
1.3.5  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCYV)  เพ่ือเฝูาระวังความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงการ 
        ดําเนินการตามแผนปูองกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น 
1.3.6  จัดทําเส้นทางสําหรับผู้พิการ  (Wheelchair)  จัดทําเส้นทางเดิน  (Walkway)  สําหรับ 
        นักท่องเที่ยวให้สามารถเดินชมศึกษาพรรณไม้ได้ 
1.3.7  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ปูายจราจร  และปูายบอกทาง 
1.3.8  จัดหารถบริการนักท่องเที่ยว  รวมทั้งกําหนดจุดรับส่ง  และกําหนดช่วงเวลาในการให้บริการ 
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         แก่นักท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
1.3.9  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถรับรองการใช้งานทั้งผู้เข้ามา 
        เยี่ยมชม  นักเรียน  นักศึกษา  และสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  รวมถึงการจัดหาอาคาร 
        เพ่ิมเติมสําหรับรองรับกิจกรรมการให้ความรู้เพ่ิมขึ้น  เช่น  ที่พักสําหรับนักศึกษาฝึกงาน   
        ค่ายเยาวชน  บ้านพักนักวิจัย  เป็นต้น 
1.3.10  จัดหา  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้รองรับการขยายตัวทั้งในด้านการท่องเที่ยวการ 
          ศึกษาวิจัย  โดยการปรับปรุงระบบสํารองไฟฟูาสําหรับห้องปฏิบัติการห้องเก็บตัวอย่าง   
          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  กลุ่มโรงเรือนกระจก  โรงรวบรวมพันธุ์ไม้ 
1.3.11  ตกแต่งห้องนิทรรศการถาวรและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ   
          และเตรียมการสําหรับการตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 
1.3.12  ปรับปรุงระบบน้ํา  โรงสูบน้ํา  รองรับการใช้งานทั้งด้านการจัดการพ้ืนที่  การดูแลรักษา 
          พรรณไม้  และน้ําใช้สําหรับห้องปฏิบัติการ  โดยให้มีน้ําใช้สําหรับกิจการสวนพฤกษศาสตร์ 
          ตลอดทั้งปี 
1.3.13  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับงานวิจัยและการจัดเก็บพันธุ์กรรมของพืช   

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  เผยแพร่และแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน 
•  กลยุทธ์ 
    2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์ได้ฤดู  (Year  Plan)  

2.1.1  ศึกษาพฤติกรรม  ความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์  และจัดทํา 
        เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ประจําปี  (Year  Plan)  ประชาสัมพันธ์ 
        และเผยแพร่ให้มีการกระจายตัวตลอดทั้งปี 

 2.1.2  ปรับปรุงพื้นท่ีการจัดแสดงพรรณไม้ให้มีความน่าสนใจ 
 2.1.3  จัดเทศกาลในแต่ละช่วงฤดู  อย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง  เพ่ือจูงใจให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว 
                   ในสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น  งานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์  งาน  Gingers   
                   Festival  เทศกาลสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง  เป็นต้น 
 2.1.4  จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   
                  กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง  รวมถึงกิจกรรมการให้ 
                  ความรู้ภายอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  เพ่ือเสริมให้ความรู้  สร้างความตะหนักใน 
                  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  และทําให้ประชาชนรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
   2.2   พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและขยายไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

ใหม่ 
 2.2.1  จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร  โดยการขยายกลุ่มเปูาหมายไปยังสถาบันการศึกษาองค์การ 
               ปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน 

2.2.2  พัฒนาและดําเนินการหลักสูตรที่องค์การฯ  มีความเชี่ยวชาญและมีการดําเนินการอย่าง    
        ต่อเนื่อง  เช่น  นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น  การอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น  และให้ขยาย  
        กลุ่มเปูาหมายไปยังอาจารย์ 
2.2.3  พัฒนาหลักสูตรการฝึกงานสําหรับนักศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย และขยายไปสู่ 

              นักศึกษาในระดับนานาชาติ  ค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมในระดับนานาประเทศ 
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   2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหลายนอกประเทศ 
 2.3.1  จัดการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
  2.3.2  ผลักกันให้นักวิชาการนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีการประชุมระดับชาติ  การประชุม 
                  ในระดับนานาชาติ  เพ่ือสร้างการยอมรับและความร่วมมือทางวิชาการ 

2.3.3  เพ่ิมอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ  การให้บริการ  การจัดการสวน 
        พฤกษศาสตร์  และในด้านการบริหาร  ทั้งท่ีเป็นอาสาสมัครในประเทศและต่างประเทศ 
2.3.4  เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุพืชและเครือข่ายสวน 
        พฤกษศาสตร์โรงเรียน  และขยายความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยงการอบรมให้มีความรู้ในด้าน 
        การจําแนกพืชให้แก่ครู  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

   2.4  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 
2.4.1  นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ  Interactive  มาให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่จัด 
        เเสดงพรรณไม้  เพ่ือสร้างความน่าสนใจ  น่าตื่นเต้น  และดึงดูดใจเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจ 
        ศึกษาพรรณไม้มากยิ่งขึ้น 
2.4.2  พัฒนาหน้าโฮมเพจขององค์การฯ  ให้มีความน่าสนใจ  น่าตื่นเต้น  และดึงดูดใจเยาวชนรุ่น  
        ใหม่ให้สนใจศึกษาพรรณไม้มากยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3    ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาพรรณพืชเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
•  กลยุทธ์ 
    3.1  เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

3.3.1  เร่งรัดการจัดอย่างพรรณไม้จากการสํารวจและจัดเก็บให้มีข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง   
        รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อปูองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่างพรรณไม้ได้ 
3.1.2  สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในประเทศไทย  โดยเน้นสํารวจและ  
        รวบรวมกล้วยไม้  ขิง-ข่า  และพรรณไม้ประจําถิ่น  ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และไม้หายาก 
        ตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้หายากของประเทศไทย  (Red  List)  การสํารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ 
        เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ไม้ที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจรวมถึงการสํารวจและเก็บรวบรวม 
        ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ที่มีความโดเด่นในพื้นที่องค์การฯ  มีสวน 
        พฤกษศาสตร์ประจําภูมิภาค 
3.1.3  เน้นสํารวจและรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย   
        รวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.4  ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานของพืชบางวงศ์ในประเทศไทย 
3.1.5  สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง  และเร่งรัดการ 
        ตรวจสอบและระบุรายชื่อของแมลง  เพ่ือรองรับการจัดทําพิพิธภัณฑ์แมลงในพ้ืนที่สวนพฤกษ 
        ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

   3.2  เริ่มการส ารวจและรวบรวมพรรณไม้ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3.2.1  จัดทําข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศเพ่ือการ    
         แลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้  การสํารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ทั้งในประเทศและนอก   
         ประเทศ  และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน  รวมถึงการ 
         แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  โดยเน้นการจัดทําข้อตกลงกับหน่วยงานที่ภูมิภาค 
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         เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3.2.2  สํารวจพรรณพฤกษชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเน้นในพ้ืนที่ที่ประเทศพม่า   
        สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  และทางตอนใต้ของประเทศจีน 
3.2.3  จัดให้มีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
         เฉียงใต ้  

   3.3  พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ 
3.3.1  จัดทําฐานข้อมูลพรรณไม้ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และขยายไป 
        ยังสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคให้ครบทุกแห่ง 
3.3.2  ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ   
        ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  โดยเน้นทําการศึกษาวิจัยในพืชกลุ่มกล้วยไม้   
        ขิง-ข่า  และไม้หายาก 
3.3.3  พัฒนาและจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการ 
        นําเสนอให้น่าใจมากยิ่งขึ้น  ให้มีการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวงมากข้ึน 
3.3.4  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปสู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการทั้งใน 
        พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์กับนิทรรศการร่วมกับงานอื่น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ 
•  กลยุทธ์ 
    4.1  สร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 

4.1.1  จัดให้มีการวิเคราะห์และสร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์  (Brand  Identity)  เพ่ือ 
         สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ในคุณค่าและจด 
         ภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ 
4.1.2  ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ผ่านสื่อทุกช่องทางและเน้นสื่อ 
        ทางอินเตอร์เน็ต  สื่อทาง  Social  Network 

    4.2  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักยอมรับ 
4.2.1  จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนมากข้ึน  โดยเฉพาะงานที่ 
         ได้รับความสนใจจากประชาชน 
4.2.2  เผยแพร่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึนโดยสื่อเผยแพร่  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์   
        หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ปูายโฆษณา  และเพ่ิมการใช้พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสถานที่ 
        ถ่ายทํารายการโทรทัศน์  สารคดีต่าง ๆ  

    4.3  เพิ่มศักยภาพในการหารายได้ 
4.3.1  สร้างจุดเน้นของการเน้นให้ความสําคัญของพืชในกลุ่มสําคัญ  3  กลุ่ม  คือ  กล้วยไม้ขิง-ข่า   
        และไม้หายาก  ด้วยการจัดทําของที่ระลึก  จําหน่ายต้นไม้  กล้าจิ๋ว 
4.3.2  จัดทําแพ็คเก็ตท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดู 
4.3.3  เพ่ิมสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น  เช่น  ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เกษตรอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
        ความงามท่ีได้จากผลงานที่ได้รับจากผลงานวิจัย 
4.3.4  ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า  และการเพ่ิมช่องทางในการจําหน่ายในระบบ 
        อินเตอร์เน็ต 
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4.3.5  คัดเลือกพันธุ์ไม้ประจําถิ่น  พันธุ์ไม้ในพระนามสายพันธุ์แท้ท่ีผ่านการตรวจสอบของ 
        นักวิชาการมาจําหน่าย  เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าในระดับบนให้มากยิ่งขึ้น 
4.3.6  บริหารกิจการหรือให้บริการศูนย์ฝึกอบรม 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5   พัฒนาเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม   

 (Green  &  Clean  Organization) 
•  กลยุทธ์ 
    5.1  เน้นด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองพระราชด าริ 

5.1.1  เพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก  จัดทําแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยหญ้าแฝกและการ 
        เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน  การแจกจ่ายกล้าพันธุ์หญ้าแฝกให้ประชาชนนําไปใช้ในการ 
        อนุรักษ์ดินและน้ําในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5.1.2  ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของหิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
         หิ่งห้อยในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์  จัดทําปูายให้ความรู้  รวมถึงการนําข้อมูลจากการ 
         ศึกษาวิจัยที่มีอยู่มาจัดทําเป็นสื่อให้ความรู้ 
5.1.3  จัดการประชุมทางวิชาการ/จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือร่วมเผยแพร่และราชกรณียกิจด้าน 
         การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
         พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

    5.2  สร้างจิตส านึกให้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและ 
          รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.1  นําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ทั่วทั้งองค์กร  และสร้างเสริมค่านิยมในการ 
         ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับ 
5.2.2  ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ขององค์การฯ   
        รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นส่วนหนึ่ง 
        ในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
5.2.3  ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง  และนําระบบเกษตรอิทรีย์มาใช้ทดแทน 
        เพ่ือให้องค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าแท้จริง  (Green  Garden) 
5.2.4  จัดทําแปลงถาวรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อพืชและมนุษย์ 
        (Climate  Change) 

    5.3.  เสริมสร้างความรักและความตระหนักในความส าเร็จของทรัพยากรธรรมชาติและการ  การแสดง 
           ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ประชาชน 

5.3.1  ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในพ้ืนที่  จัดแปลงพันธุ์ไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์      
        เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการที่เท่าเทียม 
5.3.2  จัดหาพื้นที่สําหรับเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคราชการ  อุตสาหกรรมและเอกชนเข้ามา 
         กิจกรรมการเสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ 
5.3.3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนละแวกใกล้เคียงสวนพฤกษศาสตร์  รวมถึงชุมชนที่อยู่ไกล      
        ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับสวนพฤกษศาสตร์  ด้วย 
        การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนกิจกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6:   เพิ่มสมรรถนะการบริการและพัฒนาองค์กร 
•  กลยุทธ์ 
    6.1  เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

6.1.1  พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถของบุคลากรให้ด้านความรู้พ้ืนฐานด้านพฤกษศาสตร์เพ่ือให้เป็นผู้ที่ 
        จักสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Train  the   
        Trainer) 
6.1.2  เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน  พัฒนาทักษะทางด้าน 
        การสื่อสารภายในองค์กร  (Communication  skills) 
6.1.3  พัฒนาขีดสมรรถและวัฒนธรรมในการทํางานที่มีความหลากหลาย  สามารถทํางานข้าม 
        หน่วยงานและสายงานได้ 
6.1.4  พัฒนาสมรรถของผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ  เช่น  ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหาร 
        ระดับกลาง  ผู้บริหารระดับต้น 
6.1.5  เสริมสร้างนักบริหารรุ่นใหม่  เพ่ือให้เป็นกลุ่มผู้บริหารที่บุกเบิกหรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใน 
        การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การฯ  ให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนํา 
6.1.6  จัดให้มีระบบการให้คําแนะนํา  ระบบพ่ีเลี้ยง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
6.1.7  จัดทําคู่มือการทํางานเพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมคุณภาพมาตรฐาน  รวมทั้งจัดให้มีการ 
        เตรียมแผนสร้างบุคคลากรทดแทน 
6.1.8  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กับคณะกรรมการอนุกรรมการ  เพ่ือให้มี 
        การผลักดันการดําเนินงานองค์การฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างเป็น 
        รูปธรรม 

    6.2  ปรับปรุงโครงสร้างขององค์การฯ  ให้มีความเหมาะสม 
6.2.1  ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับ 
        หน่วยงานในรูปแบบใกล้เคียงกันหรือหน่วยงานที่เป็น  Best  Practice 
6.2.2  ปรับปรุงโครงสร้าง  อัตรากําลัง  ให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องดับภารกิจและการ 
        เจริญเติบโต 

    6.3  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
6.3.1  ทบทวน/จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร 
        บุคคล 
6.3.2  พัฒนาระบบบริหารผลตอบแทนและประสิทธิประโยชน์ 
6.3.3  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้ระบบการวัดผลการ 
        ดําเนินงานรายบุคคล  เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่แท้จริงและให้มีการ 
        ประเมินที่โปร่งใส  เป็นที่ยอมรับ 
6.3.4  พัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ 
6.3.5  จัดหาแนวทางการจัดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.3.6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
6.3.7  จัดให้มีกลไกดูแลรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพ 
        การทํางานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 
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    6.4  เสริมสร้างระบบคุณธรรม  จริยธรรม  ปรับกระบวนทัศน์  โดย 
6.4.1  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ  ใช้หลักการบริหารการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง 
        ในการทํางาน  และยกระดับธรรมาภิบาลขององค์การฯ  ให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับของ 
        ประชาชน  โดยเฉพาะการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิ 
        บาล  รวมทั้งกําหนดให้มีกลไกเพ่ือรับผิดชอบดูแลในเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลขึ้นภายใน 
        องค์การฯ 
6.4.2  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยม  และหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาองค์การฯ   
        ส่งเสริมบุคลากรขององค์การฯ  เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมรวมทั้งสร้างกลไกลงโทษท่ีมี 
        ประสิทธิภาพ  วางแนวทางการเชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรม  และธรรมาภิบาลไว้กับ 
        ระบบงานอ่ืน ๆ 
6.4.3  สร้างจิตสํานึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมในภายในภายในองค์การฯ  ให้ปฏิบัติงานด้วย 
        ความประพฤติชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ  ยึดถือคุณธรรมและ 
        จริยธรรมเป็นหลักในการทํางาน 
6.4.4  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานและจริยธรรมสูง  เพ่ือให้เป็นผู้นําต้นแบบที่ดี 
        สําหรับการปฏิบัติงานขององค์การฯ 
6.4.5  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การฯ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social     
        Responsibility)  โดยการดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้เข้ามา 
        ใช้บริการขององค์การฯ 

    6.5  ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ  การบริหารความเสี่ยง  และก ากับตรวจสอบในการด าเนินงาน 
6.5.1  ทบทวน/จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การควบคุมภายใน  เพ่ือ 
        เป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 
6.5.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการควบคุมภายในที่ดีของ 
        องค์การฯ  โดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งของคณะกรรมการ   
        คณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือช่วยทําหน้าที่สอบทานระบบการบริหารงานลการควบคุม 
        ภายในที่ด ี
6.5.3  ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมีความรู้  ความเข้าใจ  และร่วมกันเฝูาระวังความผิดพลาดที่ 
        อาจจะเกิดขึ้น 
6.5.4.  นําเสนอข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นต่อการแสดงภาระรับผิดชอบ  ความโปร่งใส  และ 
         เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีช่องทางสื่อสารให้ผู้มาใช้บริการ 
         สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศขององค์การฯ  ได้โดยง่าย 
6.5.5  พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง  การรายงานผลการบริการจัดการความเสี่ยงในระดับที่ 
        มีความรุนแรง  ให้มีการรายงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  และให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ 
        ความเสี่ยงในทุกโครงการที่จะดําเนินงานเพื่อผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

    6.6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง 
6.6.1  ทบทวน/จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับ 
        สถานการณ์ท่ีเป็นแปลงอย่างต่อเนื่อง 
6.6.2  จัดให้มีการจัดทําทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับภารกิจหลักและภารกิจ   
        สนับสนุนขององค์การฯ  รวมถึงการจัดทําและทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  
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        เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีเป็นรูปธรรม 
6.6.3  เพ่ิมระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  ระบบสารสนเทศเพ่ือ 
        สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล   
        ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
6.6.4  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  และระบบสารสนเทศ 
        ที่จะตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การฯ 
 

1.5 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 
  

1.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 3. เพ่ือให้ผลการดําเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร 
 4. เพ่ือปูองกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะทําให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่องค์กรให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 5. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 6. เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และสร้างความมั่นใจในการดําเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าจะสามารถบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดของการบรหิารความเสี่ยง 

 
2.1 ความหมายของระบบบริหารความเสี่ยง 
  

ความเสี่ยง (RISK) คือ เหตุการณ ์หรือการกระทําใดๆ ที่มีความไม่แน่นอน และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร  
 ตัวอย่างเช่น  การเกิดภัยธรรมชาติ ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การถูกฟูองร้องทาง
กฎหมาย  การคุกคามของโรคและแมลง  เป็นต้น 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor ) หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุหรือสิ่งที่เป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงและ
เหตุการณ์ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนดไว้  โดยในแต่ละปัจจัยจะมีการการกําหนด
สาเหตุที่แท้จริงของปัจจัยต่างๆ ที่สามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใดๆ 
และสามารถหามาตรการจัดการปัจจัยนั้นๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกําหนดแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม แก้ไข และติดตามผลของความเสี่ยงต่างๆที่อาจ
เกิดข้ึนอย่างมีระบบและให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
 
2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

 
1. เพ่ือบ่งชี้และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของอ.ส.พ. 
2. เพ่ือให้มีการกําหนดแนวทาง หรือกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 
3. เพ่ือให้สามารถกําหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลของความเสี่ยงและกลไกการควบคุมที่มีอยู่

ว่ามีประสิทธิผลเพียงใด 
4. เพ่ือรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารองค์การเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 

 
2.3 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

 
 การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทําให้องค์กร 

กับปัญหาและอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่อาจทําให้สามารถจัดการ
องค์กรเกิดความเสียหาย สําหรับประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 
 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2) สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงท่ีส าคัญท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให้บุคลากร
ภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในองค์กร (เช่น วัฒนธรรม 
โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น) และจากปัจจัยภายนอกองค์กร (เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) 
 4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมี
ความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สําคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด และสามารถปกปูองผลประโยชน์
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของ
องค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําและ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน
เป็นต้น  
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2.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานขององค์กร 
รวมทั้งการกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวนี้จะสําเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โดยมี
กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 ขั้นตอนที่ 2  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ขั้นตอนที่ 4  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
 ขั้นตอนที่ 5  การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสาร 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

5. การติดตามและประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยง 

4. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยง 

2. การระบุความเสี่ยง 

ระบบสารสนเทศ 
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1. การก าหนดวัตถุประสงค์  
 การกําหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือวัตถุประสงค์
ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร และจะต้องมีความ
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุ
เปูาประสงค์ ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องจะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง 
กระบวนการในการปฏิบัติ ซึ่งควรมีลําดับขั้นตอนดังนี้  
 1. วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Entity-Level Objectives) โดยปกติจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีขององค์กร โดยใช้เปูาหมายของขององค์กรเป็นตัวกําหนด 
 2. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานที่
เฉพาะของแต่ละกิจกรรมซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์กร หรือหากว่าหน่วยงานได้
มีการกําหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรม/งาน/โครงการที่สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กรไว้แล้ว ก็
สามารถนํามาใช้แทนวัตถุประสงค์ได้ 
 
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 เป็นการค้นหาเพ่ือให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร และส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
กิจกรรม ซึ่งต้องพิจารณาสาเหตุความเสี่ยงทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก 
 การระบุปัจจัยเสี่ยงควรเริ่มต้นด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งทําให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย 
หรือเสียโอกาส  ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการหา มาตรการ
การลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
 การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน การ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน 
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆดังนี้ 

 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการระบุความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่
บรรลุผลตามเปูาหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เป็นการระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ดําเนินการหลักขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยต้องมีการ
จัดทําแผนธรรมาภิบาล 
 3) ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เป็นการระบุความเสี่ยง ของระบบงานต่างๆ ขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.1 มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําจัด ปูองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ
โดยสามารถฟ้ืนฟูระบบงานและการกู้คืนจากความเสียหาย 
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  3.2 มีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับ
ระบบงานต่างๆ   
  3.3 มีระบบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย (Security) ของระบบงานต่างๆ  เช่นระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีการจัดวางระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟูาสํารอง เป็นต้น 
  3.4 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในระบบงานต่างๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ 
 

การแบ่งประเภทความเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C) 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม 
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
(External Factor Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน (Internal Factor Risks) 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทํางานโดยรวมขององค์กรที่ส่งผลกระทบและทําให้
องค์กรไม่บรรลุผลตามแผนงานที่กําหนด เป็นความเสี่ยงที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่องค์กร
จะต้องหาวิธีการในการจัดการ ปูองกัน หรือควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 เป็นความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต อันเนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมทางการเงินของฝุายที่
เกี่ยวข้องในองค์กรที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของกิจการ 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝุาฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้
กําหนดขึ้น 
 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 

1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมีทั้งการก าหนดในรายปัจจัยเสี่ยงและก าหนดเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐาน  อ.สพ. มีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกําหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ  โดยใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ  โดยมีการกําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
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ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กําหนดเกณฑ์ไว้ 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 
 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเกณฑ์ไว้ 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 
มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างสําหรับสื่อภายในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าว
ในวงจํากัดของสื่อต่างประเทศ 4 

ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ภายในประเทศหลายฉบับ 2-5 วัน 3 
น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจํากัดภายในประเทศ 1 วัน 2 

น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 1 
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3. ผลกระทบต่อการด าเนินกจิการ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรงมาก เช่นหยุด
ดําเนินการ มากกว่า 1 เดือน 5 

สูง 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง เช่นหยุดดําเนินการ 1 
เดือน 4 

ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงาน 3 

น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดําเนินงาน 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน 1 
 
4. ผลกระทบต่อบุคลากร 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก ถึงแก่ชีวิต 
บุคลากรมีการนัดหยุดงาน หรือมี
เหตุการณ์ประท้วงภายในองค์กร 5 

สูง บาดเจ็บสาหัส / เข้าห้อง ICT บุคลากรลาออกจากงาน 4 

ปานกลาง นอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล บุคลากรไม่มาปฏิบัติงาน 3 

น้อย นําส่งโรงพยาบาลเพ่ือรักษา 
บุคลากรขาดความเชื่อมั่นศรัทธา 

ในองค์กร 2 

น้อยมาก 
ปฐมพยาบาลได้ในเบื้องต้น 

 
มีผลต่อบุคลากรน้อย 

 1 
 
5. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก ผู้รับบริการไม่พอใจในบริการและมีการร้องเรียนการดําเนินงานผู้รับบริการ 5 

สูง ผู้รับบริการไม่พอใจและไม่กลับมาใช้บริการซ้ําอีก 4 

ปานกลาง ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการบริการ 3 

น้อย ผู้รับบริการไม่เข้าใจและพึงพอใจในการให้บริการ 2 

น้อยมาก ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการการอํานวยความสะดวกภายใน 1 
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6. ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สําคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่าง
มากต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สําคัญขององค์กร 5 

สูง 
เกดิปัญหากับระบบ IT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 4 

ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 3 

น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขไม่ได้ 2 

น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความสําคัญ 1 
 
 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป็นการนําปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับ
ของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัดโดยอาศยั
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 (1) พิจารณาความถี่ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใด
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
 (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
 
หมายเหตุ  การประเมินดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ทั้งนี้ในการประเมินอาจมีการ

กําหนด ตารางหรือมาตรฐานเฉพาะรายปัจจัยเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรฐานระดับปัจจัยเสี่ยงนั้นก็ได้ 
 

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) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 
 

ระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้
Risk Appetite 
Boundary 
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4. การจัดการความเสี่ยง  
 ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(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 กําหนดเป็นสีเขียว โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆเพ่ิมเติม 
 2) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) ใช้อักษรตัว (M) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง กําหนดให้เป็น
สีเหลือง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
 3) ความเสี่ยงระดับสูง (High) ใช้อักษรตัว (H) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง กําหนดเป็นสีส้ม เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้น
ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme) ใช้อักษรตัว (E) 
 คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ํา หรืออาจต้องถ่ายโอน
ความเสี่ยง กําหนดเป็นสีแดง 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ใช้ ตารางแนบที่ 1 การประเมินระดับความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยง
ขององค์การฯ 
 
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 
 การกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งในการแนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพิพิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก้ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่า กับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงซึ่งแบ่งเป็นแนวทางดังนี้ 
 ยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดําเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ 
 การลด/ควบคุม (Reduction/Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข
วิธีการควบคุมหรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเช่น การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน การจัดทํามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
 โอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนช่วย
รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย 
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 ยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 
 เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว  ต้องมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและให้
สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ใช้ ตารางแนบที่ 2 การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงและการเลือกวิธีการที่ดี
ที่สุด เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อไความเสี่ยง 
 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่ สูงมาก (Extreme) 
และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สําหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) อาจมีการ
ควบคุม เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมาย ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยที่แผนบริหารความ
เสี่ยงควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
 (1) มีวิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 
 (2) กําหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้น 
 (3) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ใช้แบบฟอร์ม บส 01/2556 แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ในการแสดงแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
 
5. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
 - หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดําเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 
 - ความเสี่ยงระดับองค์กร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
กําหนดไว้มายังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นระยะ 
 - ความเสี่ยงระดับกิจกรรม ผู้บริหารสํานักเป็นผู้ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการที่สํานักรับผิดชอบ
โดยมอบหมายให้ตัวแทนคณะทํางานประจําหน่วยงาน เป็นผู้จัดทํารายงานส่งมายังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ขององค์การ 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ใช้แบบฟอร์ม บส 02/2556 แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
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การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
 คณะทํางานบริหารการความเสี่ยงจะต้องประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นระยะเพ่ือให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการดําเนินงาน 
 ในการติดตามทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. มีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรายไตรมาส 
และมีการพิจารณาทบทวนเพ่ือนําไปสู่การปรับแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไป ทั้งนี้ในการปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยุทธศาสตร์ การดําเนินงานขององค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง 2556 หน้า 23 

บทท่ี 3 
การด าเนินการตามกระบวนงานการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 

 
 การดําเนินการตามกระบวนงานการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 
 อ.ส.พ. มีการศึกษา ทําความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
เปูาหมายในแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือศึกษาหาที่มาของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
 

ที่มาของปัจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2556 
 
 การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีที่มาจากการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดเปูาประสงค์ไว้ตามช่วงระยะเวลา  
ตลอดจนมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงปี 2555 และ บูรณาการงานในด้านต่างๆ ร่วมกันทั้งองค์การ การระดม
สมองภายในองค์การ และได้มีการจัดลําดับความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงร่วมกันในคณะทํางาน 
 

ปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง 2556-2558 (Icon of Thailand) เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับประเทศ 
ความเสี่ยง  R01 สวนพฤกษศาสตร์ไม่สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ  
ปัจจัยเสี่ยง 1.1 (RF1.1) นโยบายในระดับองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Gardens  of  
Edutainment) 

เป้าประสงค์  สวนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ มีความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง 
ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความเสี่ยง  R02 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 2.1 (RF2.1) การดําเนินการด้านการพัฒนาพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาชน 

เป้าประสงค์  ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืชผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรักแหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 

ตัวช้ีวัด  จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ที่เพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

ความเสี่ยง R03 จํานวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 3.1 (RF3.1) ขาดแผนแม่บทการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาพรรณพืชเพื่อเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 เป้าประสงค์  พรรณไม้หายากของประเทศไทยได้รับการอนุรักษ์ ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด  1. จํานวนชนิดพรรณไม้หายาก (Red List) ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ (สะสม) 
   2. จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล 
ค่าเป้าหมาย  1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
        2. ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

ความเสี่ยง  R04  จํานวนชนิดพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 4.1 (RF4.1)  การวางแผนการสํารวจพรรณไม้ยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมาย
ที่กําหนดไว้ 
ความเสี่ยง  R05  จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง  5.1 (RF5.1)  ขาดนักวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ปัจจัยเสี่ยง  5.2 (RF5.2)  นักวิชาการขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ 
เป้าประสงค์  1. ประชาชนรับรู้และรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
        2. มีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด  1. จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่เพ่ิมข้ึน 
   2. รายได้จากการดําเนินงานที่เพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย  1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ต่อปี 
        2. ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 

ความเสี่ยง  R06  จํานวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมต่ํากว่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 6.1  (RF6.1)  แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่ชัดเจน 
ความเสี่ยง  R07  รายได้จากการดําเนินงานต่ํากว่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง  7.1  (RF7.1)  ขาดการวิเคราะห์ทางการตลาดและวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีรักษาส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดําเนินงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการแสดง 
                ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวช้ีวัด   การได้รับการรับรองมาตรบานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทั่วทั้งองค์กร 

 ค่าเป้าหมาย  ภายในปี 2559 
ความเสี่ยง  R08  ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทั่วทั้งองค์กร ภายในปี 2559 
ปัจจัยเสี่ยง  8.1  (RF8.1)  ขาดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์  องค์การสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและความพร้อมในการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ความเสี่ยง R09  การบริหารจัดการองค์กรมีผลการประเมินต่ํากว่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 9.1 (RF9.1)  ขาดแผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ความเสี่ยง  R010  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนล่าช้าไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ปัจจัยเสี่ยง 10.1 (RF10.1)  ขาดความพร้อมและการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจน 
ความเสี่ยง  R11  บุคลากรมีการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการดําเนินงานองค์กร 
ปัจจัยเสี่ยง  11.1 (RF11.1)  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับการดําเนินงาน 
ปัจจัยเสี่ยง  11.2 (RF11.2)  ระเบียบข้อบังคับขาดความชัดเจนไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับปัจจัยเสีย่ง 
 
 อ.ส.พ. มีการจัดทําแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภาพความ
เชื่อมโยงความเสี่ยงองค์การฯ กับยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ปรากฏตามผังความเชื่อมโยงในหน้าถัดไป 
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3.2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงปี 2556 
 
 อ.ส.พ. มีการจัดท าวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะท างาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปรากฏผลการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปี 2556 ดังต่อไปนี้ 
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3.3 การประเมินระดับความเสี่ยง 

    
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแนบ 1   
การประเมินระดับความเสี่ยง 

(ประกอบการรายงานแบบ บส. 01/2556และ แบบ ปส 02/2556) 
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แผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk profile) 
 

โอกาสที่จะเกิด 
 

ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5   R07  R10,  

4   R04, R05, R09 R08  

3   R01, R10 R02, R06  

2   R03   

1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Zone สีเขียว  
ระดับความเสี่ยงต่่า ค่าระหว่าง 1-4 

      
Zone สีเหลือง  
ระดับความเสี่ยงปานกลางค่าระหว่าง 5-9 

 
     Zone สีส้ม  

ระดับความเสี่ยง สูงค่าระหว่าง 10-15 
 

         Zone สีแดง 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

    ค่าระหว่าง 16-25 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
Risk Appetite Boundary 
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แผนภูมิปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor profile) 
 

โอกาสที่จะเกิด 
 

ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5   RF5.1  RF10.1 

4   RF1.1, RF5.2, 
RF9.1 RF11.1,  

RF11.2 

RF8.1  

3   RF4.1  RF2.1  

2    RF3.1, RF6.1, 
RF7.1 

 

1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Zone สีเขียว  
ระดับความเสี่ยงต่่า ค่าระหว่าง 1-4 

      
Zone สีเหลือง  
ระดับความเสี่ยงปานกลางค่าระหว่าง 5-9 

 
     Zone สีส้ม  

ระดับความเสี่ยง สูงค่าระหว่าง 10-15 
 

         Zone สีแดง 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

    ค่าระหว่าง 16-25 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
Risk Appetite Boundary 
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3.4 การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงและเลือกวิธีการที่ดีที่สุด 

 
 
 
 
 
 

ตารางแนบ 2  การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงและการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด 
(ประกอบการรายงานแบบ บส. 01/2556) 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยง ปี 2555 เปรียบเทียบกับ ปี 2556 
  

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยง แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการก าหนดปัจจัยเสี่ยง
ระหว่างปี เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและสามารถจัดการความเสี่ยงที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ปรากฏตามแผนผังความเชื่อมโยงในหน้าถัดไป 
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BGO Risk Map 2556 
 
  การจัดท าแผนที่ความเสี่ยงองค์การฯ (BGO Risk Map) ปี 2556 เพ่ือแสดงแผนที่ความ
เชื่อมโยงของความเสี่ยงแต่ละตัวและ ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยเพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์และ ล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงแต่ละตัว ปรากฏดังภาพในหน้าถัดไป 
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ค าอธิบายรายละเอียดผลกระทบระหว่างปัจจยัเสี่ยง 
 
 จาก Risk Map มีค าอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

1. R01 สวนพฤกษศาสตรืไม่สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ 
RF1.1 นโยบายในระดับองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 
ส่งผลกระทบต่อ  
Operation Risk Financial Risk Compliance Risk ทั้งหมด 
 

2. RF02 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
RF2.1 การด าเนินการด้านการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
ส่งผลกระทบต่อ  
R6 จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ 
R07 รายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3. R09 การบริหารจัดการองค์กรมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
RF9.1 ขาดแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ส่งผลกระทบต่อ  
RF5.1 ขาดนักวิชาการในการผลิตผลงาน และ นักวิชาการขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ท าให้เกิด 
R05 จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
และ 
ส่งผลกระทบต่อ  
RF2.1 การด าเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินการที่ก าหนด
ไว้  ท าให้เกิด R02 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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บทท่ี 4  
แผนบริหารความเสี่ยง 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์  2556 
 

 จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มาซึ่งปัจจัยเสี่ยงในบทที่ 3  คณะท างานบริหารความเสี่ยงจึงได้
ร่วมกันจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 2556 เพ่ือใช้ในการด าเนินการเพื่อป้องกันและลด โอกาสเกิดและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในระดับองค์กร  ปรากฏแผนบริหารความเสี่ยง และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และ ระดับค่าความเบี่ยงเบน จากค่าที่องค์กรยอมรับได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 
 
 
 
 
 

 
 

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
บส 01/2556 
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บทท่ี 5 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ไม่ท าให้องค์กรเสยีหาย 

(Risk Appetite and Risk Tolerance) 
 

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีก าหนดค่าความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงองค์การอย่างชัดเจน 
 มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance แยกตามประเภทความเสี่ยงตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด และมีการน าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์องค์การ เป็นเป้าหมายในการก าหนด Risk 
Appetite และ Risk Tolerance มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ระดับโอกาสเกิด 
(Likelihood) 

คะแนน
ประเมินผล รส.  

      

5 ระดับ 1       

4 ระดับ 2       

3 ระดับ 3      

2 ระดับ 4    

1 ระดับ  5      

 ร้อยละพึงพอใจ 90% 80% 70% 60% 50% 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ระดับผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ในการด าเนินกิจการ (ร้อยละ) 
สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย ระดับโอกาสเกดิ (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อคะแนนการประเมินองค์การฯ ภายในภาพรวม

สูงขึ้น  และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ระดับร้อยละความพึงพอใจของผลการ
ส ารวจความเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการสูงขึ้น 

 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
3x3 = 9 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  2x2 = 4 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2    
อ.ส.พ. มีคะแนนประเมินองค์การฯ >=4 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  2    
อ.ส.พ. มีร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย = 80 % 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย 3x2 =  6 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 3 
ค่าคะแนน ประเมินองค์กรเบี่ยงเบนต่ ากว่าท่ียอมรับ
ได้  <= 1  คะแนน 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2    
ระดับร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย = 0% หมายถึง ไม่สามารถเบี่ยงเบน
จากท่ียอมรับได้ ต่ ากว่าร้อยละ = 80 %  

 
 
 

 

Risk 

Boundary 

R01 
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ปัจจัยเสี่ยง 1.1    นโยบายในระดับองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน   (RF1.1)  
 

ระดับโอกาสเกิด 
(Likelihood) 

ความถ่ีในการ
เปลี่ยนแปลง  

      

5 1-6 เดือน/
คร้ัง 

     

4 1 ปี/คร้ัง       

3 2  ปี/คร้ัง      

2 3 ปี/คร้ัง     

1 4 ปี/คร้ัง      

 ร้อยละความพึง
พอใจ 

>90% 80% 70% 60% 50% 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้สว่นเสียในการด าเนินกิจการ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย ระดับโอกาสเกดิ (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อความถีใ่นการเกิดการเปลีย่นแปลงนโยบายน้อย  

และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ระดับร้อยละความพึงพอใจของผลการส ารวจ
ความเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการสูงขึ้น 

 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x3 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  2x2 = 4 

 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2    
ความถี่ในการเกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย >= 3 ปี / ครั้ง 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  2    
อ.ส.พ. มีร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย  
>= 80 % 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย 
3x2 =  6 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 3 
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเบี่ยงเบนจาก
ที่ยอมรับได้   <= 1  ปี 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2    
ระดับร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย = 0% หมายถึง ไม่สามารถ
เบี่ยงเบนจากท่ียอมรับได้ ต่ ากว่ารอ้ยละ = 80 % 

 
 
 
 
 
 

Risk 

Boundary 

RF1.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 2.1 (RF2.1)    
การด าเนินการด้านการพัฒนาพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน (Garden of Edutainment) 
เป้าประสงค์ สวนแต่ละแห่งมีความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง 
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ความเสี่ยง 2   การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R02) 

ระดับโอกาสเกิด
(Likelihood) 

  

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณใน
การพัฒนาพื้นท่ี 

     

5 50-59%      

4 60-69%       

3 70-79%      

2 80-89%     

1 >90%      

 ร้อยละ
ความส าเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 
 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย ระดับโอกาสเกดิ (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการพัฒนา

พื้นที่เพ่ิมขึ้นภายในปี  และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งจะลดลง ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปเีพิ่มขึ้น  

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

3x4 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 2x2 = 4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2    
อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีได้ >= 80-89%  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  2    
อ.ส.พ. มีร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ตามแผนการด าเนินงานประจ าป ี
 >= 90 % 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  2x3= 6 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเบี่ยงเบนต่ า
กว่าที่ยอมรับได้ = 0%  หมายถึง ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าท่ียอมรับได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  3  
อ.ส.พ. มรี้อยละความส าเร็จในการพัฒนาตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีเบีย่งเบนได้ต่ ากว่าค่าที่
ยอมรับได้ = 10% 

Risk 

Boundary 

R02 
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ปัจจัยเสี่ยง 2.1    การด าเนินการด้านการพัฒนาพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้  (RF2.1)  

ระดับโอกาสเกิด
(Likelihood) 

  

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณใน
การพัฒนาพื้นท่ี 

      

5 50-59%      

4 60-69%       

3 70-79%      

2 80-89%  A   TT   

1 >90%      

 ร้อยละ
ความส าเร็จ 

100% 90% 80% 70% 60% 
 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact)ร้อยละความส าเร็จในพัฒนาตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย ระดับโอกาสเกดิ (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการพัฒนา

พื้นที่เพ่ิมขึ้นภายในปี  และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งจะลดลง ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปเีพิ่มขึ้น  

 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
3x4 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 2x2 = 4 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2    
อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีได้ >= 80-89%  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  2    
อ.ส.พ. มีร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ตามแผนการด าเนินงานประจ าป ี
 >= 90 % 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  2x3= 6 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเบี่ยงเบนต่ า
กว่าที่ยอมรับได้ = 0%  หมายถึง ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าท่ียอมรับได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  3  
อ.ส.พ. มรี้อยละความส าเร็จในการพัฒนาตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีเบีย่งเบนได้ต่ ากว่าค่าที่
ยอมรับได้ = 10% 

 
 
 

Risk 

Boundary 

RF2.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 3.1   (RF3.1) 
ขาดแผนแม่บทการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ก าหนดไว้  (R02) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน 
เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านพืชผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะ

เป็นการสร้างจิตส านึกในการรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ที่เพิ่มข้ึน 
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
ความเสี่ยง 03 จ านวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R03) 

ระดบัโอกาส
เกดิ

(Likelihood) 
 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณด้าน
การเผยแพร่ 

     

5 50-59%      
4 60-69%        

3 70-79%      

2 80-89%   T    

1 >90% A      
 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
984,500 903,000 740,000 577,000 495,500 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ (ราย)  

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย ระดับโอกาสเกดิ (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการเผยแพร่

เพิ่มขึ้นภายในปี  และ ระดบัผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น  

 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
2x3 = 6 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=1 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1   
อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการเผยแพร่ >= 90%  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1   
อ.ส.พ. มีจ านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมภายใน
ปี >=984,500 ราย 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  2x3= 6 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
อ.ส.พ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเบี่ยงเบนต่ า
กว่าที่ยอมรับได ้ <19%  หรือท่ีระหว่าง 80-89% 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  3  
อ.ส.พ. มีจ านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมภายในปี
เบี่ยงเบนได้ต่ ากว่าค่าท่ียอมรับได้ <=81,500 
หมายถึงจ านวนต้อง > = 903,000 ราย  

ปัจจัยเสี่ยง 3.1  ขาดแผนแม่บทด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
   

Risk 

Boundary 
R03 
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ระดบัโอกาสเกดิ 
(Likelihood) 

ระยะเวลาใน
การจัดท าแผน       

5 ภายใน 5 ป ี      

4 ภายใน 4 ป ี        

3 ภายใน 3 ป ี      

2 ภายใน 2 ป ี  T    

1 ภายใน 1 ป ี A     
 ร้อยละความ

สมบูรณ์ของ
แผน 

100% 80% 60% 40% 20% 

 ระดับ
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

  (Impact) ร้อยละความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผน 
สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย ระดับโอกาสเกดิ (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ระยะเวลาในการจัดท าแผนเพิ่มขึ้น  และ ระดับ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งจะลดลง เมื่อร้อยละความสมบรูณ์ตามองค์ประกอบของแผนเพิ่มขึ้น 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
2x4 = 8 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=1 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1   
ระยะเวลาในการจัดท าแผนแล้วเสร็จภายใน 1 ปี  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1   
ร้อยละความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผน = 
100% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  2x2= 4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 2 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนแล้วเสร็จ 
เบี่ยงเบนได้มากกว่าที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 
2 ปี  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2  
ร้อยละความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบ
ของแผนเบี่ยงเบนได้ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
20 % คือ ไม่ต่ ากว่า 80%  

 
 
 
 
 
 
 

Risk 

Boundary 

RF3.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 4.1   (RF4.1) 

การวางแผนการส ารวจพรรณไม้ยังไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

ปัจจัยเสี่ยง 5.1   (RF5.1) 

ขาดนักวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการ  

ปัจจัยเสี่ยง 5.2   (RF5.2) 

นักวิชาการขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน 

 

ก าหนดไว้  (R02) 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก าหนดไว้  (R02) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาพรรณพืชเพือ่เป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าประสงค์ พรรณไม้หายากของประเทศไทยได้รับการอนรุักษ์ ศึกษา พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 1  จ านวนชนิดพรรณไมห้ายากตามบญัชีรายชื่อพรรณไม้หายาก (Red Lisk) ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ 
(สะสม) 

ค่าเป้าหมาย 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ตัวช้ีวัด 2 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล 

ค่าเป้าหมาย 2 ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

 
ความเสี่ยง 4 จ านวนชนิดพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R04) 
 

ระดบัโอกาสเกดิ 
(Likelihood) 

ช่วงเวลาภายในป ี       
5 12 เดือน>      

4 เดือนที่ 10-12       

3 เดือนที่   8- 10 A  T   

2 เดือนที่ 6-8      

1 เดือนที่ 1-6      

 จ านวนชนิดพันธ ์ >165 150 130 120 110 
 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) จ านวนชนิดพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นของพรรณไมที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ระยะเวลาภายในปี เพิม่ขึ้น  และ ระดับผลกระทบ 

(Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนชนิดพันธ์ุของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสญูพันธ์ เพิ่มขึ้น 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x3 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 3x1=3 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 3   
ระยะเวลาแล้วเสร็จสามารถแล้วเสร็จ
ภายใน 8-10 เดือน 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1   
จ านวนชนิดพันธ์ที่รวมรวมได้  > 165 
ตัวอย่าง 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
3x3= 9 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 3 
ระยะเวลาในการด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน
เดือน = 0 คือ เบี่ยงเบนไมไ่ด้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  3  
จ านวนชนิดพันธ์ที่รวมรวมเบี่ยงเบนได้จากต่ า
เป้าหมาย 35 ตัวอย่าง หรือ  > 130 ตัวอย่าง  

 

Risk 

Boundary 

R04 



แผนบริหารความเสี่ยง 2556 หน้า 90 

ปัจจัยเสี่ยง 4.1 โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจในการรวบรวมพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ได้อย่างชัดเจน (RF4.1) 

 
ระดบัโอกาสเกดิ 
(Likelihood) 

ความถ่ีในการ
ส ารวจ       

5 5 เดือน/
คร้ัง 

     

4 4 เดือน/
คร้ัง 

       

3 3 เดือน/ 
คร้ัง 

      

2 2 เดือน/
คร้ัง 

A  T    

1  1 คร้ัง/
เดือน 

     

 จ านวนชนิด
พันธ์ 

>165 150 130 120 110 

 ระดับ
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

  (Impact) จ านวนชนิดพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นของพรรณไมที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  
สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อความถี่ในการส ารวจมีมาก  และ ระดับผลกระทบ 

(Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนชนิดพันธ์ุของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสญูพันธ์เพิ่มขึ้น 
 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

3x3 = 9 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 2x1=2 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2   
ความถี่ในการเกิด <= 2 เดือน/ ครั้ง  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1   
จ านวนชนิดพันธ์ที่รวมรวมได้  > 165 
ตัวอย่าง 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  2x3= 
6 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ความถี่ในการเกิด = 0 คือ เบี่ยงเบนไม่ได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  3  
จ านวนชนิดพันธ์ที่รวมรวมเบี่ยงเบนได้จากต่ า
เป้าหมาย 35 ตัวอย่าง หรือ  > 130 ตัวอย่าง  

 
 
 
 
 
 
 

Risk 

Boundary 

RF4.1 
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ตัวช้ีวัด 2 จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากล 
ค่าเป้าหมาย  ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 
ความเสี่ยง 5 (R05) จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R05) 
 

ระดบัโอกาสเกดิ 
(Likelihood) 

ระยะเวลาภายในป ี       
5 12 เดือน>      

4 เดือนที่ 10-12  A  T    

3 เดือนที่   8- 10      

2 เดือนที่ 6-8      

1 เดือนที่ 1-6      

 จ านวนผลงาน >14 13 12 11 <10 
 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อระยะเวลาภายในปีเพิ่มขึน้  และ ระดบัผลกระทบ 

(Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น 
 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

4x3 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 4x1=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 4  
ระยะเวลาภายในปี ท่ีสามารถรวบรวม
ผลงานทางวิชาการได้ = 10-12 เดือน 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1  
จ านวนผลงานท่ีวิชาการที่ยอมรับ
ได้  >=14  ผลงาน 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
4x2= 8 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 4 
ความถี่ในการเกิด = 0 คือ เบี่ยงเบนไม่ได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2  
จ านวนผลงานทางวิชาการที่เบี่ยงเบนต่ ากว่า
เป้าหมายได้ = 1 ผลงาน หรือ = 13 ผลงาน  

 
 
 
 

Risk 

Boundary 

R05 
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ปัจจัยเสี่ยง 5.1  ขาดนักวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการ (RF5.1) 
 

ระดบัโอกาส
เกดิ 

(Likelihood) 

จ านวนนักวิชาการ
ด้านพืช       

5 <10 คน      

4 11 คน       

3 12 คน      

2 13 คน A T    

1 14 คน      

 จ านวนผลงาน >14 13 12 11 <10 
 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  จ านวนผลงานทางวิชาการต่างประเทศท่ีได้รับการเผยแพร่ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง จ านวนนักวิชาการเพิ่มขึ้น  และ ระดับผลกระทบ 

(Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนผลงานทางวิชาการต่างประเทศท่ีได้รับเผยแพรเ่พิ่มขึ้น 
 
หมายเหตุ จ านวนนักวิชาการด้านพืช หมายถึง นักวิชาการที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักวิจัยและพัฒนา 
 ประกอบด้วย  1. นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญ (Phd)  2. นักวิชาการด้านอนุกรมวิธาน  (ปริญญาโท) 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

5x3 = 15 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 2x1 =2 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2 
จ านวนนักวิชาการมีจ านวนเพิ่มขึน้ = 
13 คน 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1  
จ านวนผลงานท่ีวิชาการที่ยอมรับ
ได้  >=14  ผลงาน 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
2x2= 4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ความถี่ในการเกิด = 0 คือ เบี่ยงเบนไม่ได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
จ านวนผลงานทางวิชาการที่เบี่ยงเบนต่ ากว่า
เป้าหมายได้ = 1ผลงาน หรือ = 13 ผลงาน 

 
 
 
 
  
 

Risk 

Boundary 

RF5.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 5.2  นักวิชาการขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน (RF5.2) 
 

ระดบัโอกาสเกดิ 
(Likelihood) 

ความส าเร็จในการ
จัดท าแผน
แผนพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล 

     

5 60%      

4 70%       

3 80%    T   

2 90%  T    

1 100% A     

 จ านวนผลงาน >14 13 12 11 <10 
 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ความส าเรจ็ในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มากขึ้น  และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนผลงานทางวิชาการต่างประเทศท่ี
ได้รับเผยแพร่เพิ่มขึ้น 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

4x3 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1 =1 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล = 100% 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1  
จ านวนผลงานท่ีวิชาการที่ยอมรับ
ได้  >=14  ผลงาน 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
2x2= 4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเบีย่งเบนได้ต่ ากว่าค่ายอมรบัได้ = 10%  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
จ านวนผลงานทางวิชาการที่เบี่ยงเบนต่ ากว่า
เป้าหมายได้ = 1ผลงาน หรือ = 13 ผลงาน 

 
 
 
   
 
 
 

Risk 

Boundary 

RF5.2 
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ปัจจัยเสี่ยง 6.1   (RF6.1) 

แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังไม่ชัดเจน 

ปัจจัยเสี่ยง 7.1   (RF7.1) 

ขาดการวิเคราะห์ทางการตลาดและวางแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 

ก าหนดไว้  (R02) 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก าหนดไว้  (R02) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาธุรกิจ 
เป้าประสงค์ 1 ประชาชนรับรู้และรู้จักสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน   
ตัวช้ีวัด   1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่เพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 
ความเสี่ยง 6 จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R06) 
 

ระดบัโอกาส
เกดิ 

(Likelihood) 

ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

      

5 60%      

4 70%       

3 80%      

2 90%  T    

1 100%  A    

 จ านวน 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 

>266,400 244,200 222,000 199,800 <177,600 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ (ราย) 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านประชาสมัพันธ์ และ 

ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อจ านวนผู้เขา้เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึน้ 
 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

3x4 = 12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=1 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก  = 90% 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1 
จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมท่ียอมรับ
ได้ > = 244,200 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
2*2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน
เบี่ยงเบนได้ 10%  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
จ านวนประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชมเบีย่งเบนต่ ากว่า
ค่าที่ยอมรับได ้= 0 คือเบี่ยงเบนไม่ได ้
 

 
 

Risk 

Boundar

y 

R06 
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ปัจจัยเสี่ยง 6.1  แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะยาวยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (RF6.1) 
 

ระดบัโอกาส
เกดิ 

(Likelihood) 

ระยะเวลาใน
การจัดท า

แผน 

      

5 ภายใน 5 ปี      

4 ภายใน 4 ปี        

3 ภายใน 3 ปี      

2 ภายใน 2 ปี      

1 ภายใน 1 ปี A T    
 ร้อยละความ

สมบูรณ์ 
100% 80% 60% 40% 20% 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ร้อยละความสมบูรณ์ของแผน  

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อระยะเวลาในการจัดท าแผนแล้วเสร็จเร็ว และ ระดับ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่งจะลดลง เมื่อร้อยละความสมบรูณ์ของแผนเพิม่ขึ้น 
 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

2x4 = 8 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=1 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนแล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1  
ร้อยละความสมบูรณ์ของแผน = 100% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
1x2= 2 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนให้แลว้เสร็จ 
เบี่ยงเบนจากค่าท่ียอมรับได้ = 0 คือไม่สามารถ
เบี่ยงเบนได ้
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
ร้อยละความสมบูรณ์ของแผนเบีย่งเบนต่ ากว่า
เป้าหมายได้ = 20% หรือ แล้วเสร็จ 80% 

 
 

 
 
 
 
 
 

Risk 

Boundary 
RF6.1 
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เป้าประสงค์ 2 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การหารายได้ 
ตัวช้ีวัด  2 รายได้จากการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  15 
 
ความเสี่ยง 7 รายได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R07) 
 

ระดับโอกาสเกิด 
(Likelihood) 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายจาก
แผนการใช้เงิน

รายได้ 

      

5 100 %      

4 95%   T    

3 90% A     

2 85%      

1 80%      

 ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย 

91.0 94.0 97.0 98.5 100 

 ระดับลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (IMPACT) ร้อยละค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละของค่าใช้จ่ายจากแผนการใช้เงินรายได้ลดลง  

ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วมลดลง 
 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

5x3=15 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 3x1=3 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 3 
ร้อยละของค่าใช้จ่ายจากแผนการใช้เงิน
รายได้ = 90% 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1  
ร้อยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้
รวม = 97.0% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
4x2= 8 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 4 
ร้อยละของค่าใช้จ่ายจากแผนการใช้เงินรายได้
เบี่ยงเบนสูงจากคา่ยอมรับได้ = 5% หรือ = 
95% 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
ร้อยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม
เบี่ยงเบนต่ าจากค่าทีย่อมรับได้ = 3% หรือ = 94% 
 

Risk 

Boundary 

R07 



แผนบริหารความเสี่ยง 2556 หน้า 98 

ปัจจัยเสี่ยง 7.1 ขาดการวิเคราะห์ทางการตลาดและวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (RF7.1) 
 

ระดบัโอกาส
เกดิ 

(Likelihood) 

ระยะเวลาใน
การจัดท า

แผน 

      

5 ภายใน 5 ปี      

4 ภายใน 4 ปี        

3 ภายใน 3 ปี      

2 ภายใน 2 ปี T      

1 ภายใน 1 ปี A     
 ร้อยละ

ความส าเร็จ 
100% 80% 60% 40% 20% 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนแล้วเสร็จ  

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ระยะเวลาในการจดัท าแผนแล้วเสร็จสั้น 

ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าแผนเพิ่มขึ้น 
 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

2x4=8 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=1 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการตลาด
แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  1  
ร้อยละความส าเรจ็ในการจัดท าแผนแล้ว
เสร็จ  100% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
2x1=2 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการตลาดแล้วเสร็จ
เบี่ยงเบนจากค่าท่ียอมรับได้ ช้าไป 1 ปี    
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  1 
ร้อยละความส าเรจ็ในการจัดท าแผนแล้วเสร็จ
เบี่ยงเบนต่ าจากค่าทีย่อมรับได้ = 0 % หรือ เบี่ยงเบน
ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

Risk 

Boundary 

RF7.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 8.1   (RF8.1) 
ขาดแนวทางการด าเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมISO14001 

 
ก าหนดไว้  (R02) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาให้เป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการด าเนินงานเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวช้ีวัด   การได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทั่วทั้งองค์กร  
ค่าเป้าหมาย  ภายในปี 2559 (เฉพาะสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) 
ความเสี่ยง 8 (R08) ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ทั่วทั้งองค์กร ภายในปี 2559 

ระดบัโอกาสเกดิ
(Likelihood) 

ระยะเวลาจัดท า
แผนรองรบั       

5 เกิน 1 ปี      

4 ไตรมาสที ่4  
A 

T    

3 ไตรมาสที ่3      

2 ไตรมาสที ่2      

1 ไตรมาสที ่1       

 ร้อยละ
ความส าเร็จ 

>90% 80% 70% 60% 50% 

 ระดับ
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

  (Impact)  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนรองรับภายในป ี

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ระยะเวลาในการจดัท าแผนรองรับแล้วเสร็จในต้นป ี

ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนรองรับ 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x4=16 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 4x1=4 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 4 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนรองรับแล้ว
เสร็จภายใน ไตรมาสที่ 4 หรือก่อนหน้า 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ร้อยละความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
ตามแผนรองรับภายในปี >90% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
4x2=8 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 4 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนรองรับ
เบี่ยงเบนล่าช้าจากค่าที่ยอมรับได้ = 0 
คือไม่สามารถเบี่ยงเบนได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
สามารถเบี่ยงเบนต่ าจากที่ยอมรับได้ = 10 % 
หรือ = 80% 

Risk 

Boundary 

R08 
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ปัจจัยเสี่ยง 8.1 ขาดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001  
                    (RF8.1) 
 

ระดบัโอกาสเกดิ
(Likelihood) 

ระยะเวลาจัดท า
แผนรองรบั       

5 เกิน 1 ปี      

4 ไตรมาสที ่4  
A 

T    

3 ไตรมาสที ่3      

2 ไตรมาสที ่2      

1 ไตรมาสที ่1       

 ร้อยละ
ความส าเร็จ 

>90% 80% 70% 60% 50% 

 ระดับ
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

  (Impact)  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนรองรับภายในป ี

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ระยะเวลาในการจดัท าแผนรองรับแล้วเสร็จในต้นป ี

ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนรองรับ 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x4=16 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 4x1=4 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 4 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนรองรับแล้ว
เสร็จภายใน ไตรมาสที่ 4 หรือก่อนหน้า 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ร้อยละความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
ตามแผนรองรับภายในปี >90% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
4x2=8 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 4 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนรองรับ
เบี่ยงเบนล่าช้าจากค่าที่ยอมรับได้ = 0 
คือไม่สามารถเบี่ยงเบนได้  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
สามารถเบี่ยงเบนต่ าจากที่ยอมรับได้ = 10 % 
หรือ = 80% 

 
 
 

Risk 

Boundary 

RF8.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 9.1   (RF9.1) 
ขาดแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร (RF9.1)   

ปัจจัยเสี่ยง 10.1   (RF10.1) 
ขาดความพร้อมและการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจน 

ปัจจัยเสี่ยง 11.1   (RF11.1) 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับการด าเนินงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 11.2   (RF11.2) 
ระเบียบข้อบังคับขาดความชัดเจนไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

การบริหารจัดการองค์กรมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก าหนดไว้  (R02) 

บุคลากรมีการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานองค์กร
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก าหนดไว้  (R02) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมสมรรถนะบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์  องค์การฯ สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและความพร้อมในการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ความเสี่ยง 9    การบริหารจัดการองค์กรมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (R09)   
 

ระดับโอกาสเกิด 
(Likelihood) 

ร้อยละความส าเร็จ
การด าเนินงานตาม
แผนด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

      

5 50      

4 60      

3 70      

2 80  T    

1 >90  A    

 ระดับคะแนน ค่าคะแนน 
5 

ค่าคะแนน 4 ค่าคะแนน 3 ค่าคะแนน 2 ค่าคะแนน 1 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impace) ระดับคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กรขององค์การ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละความส าเร็จการด าเนนิงานตามแผนด้านบริหาร

จัดการองค์กรสูงขึ้น ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ระดับคะแนนด้านการบริหารจัดกา
องค์กรสูงขึ้น 

Risk Appetite & Risk Tolerance 
คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 

4x3=12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x2=2 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงานตาม
แผนด้านบริหารจดัการองค์กร > 90%
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  2  
ระดับคะแนนด้านการบริหารจดัการ
องค์กรขององค์การ = ระดับ 4 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
2x2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 2 
ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงานตามแผนด้าน
บริหารจดัการองค์กรเบี่ยงเบนได้ต่ ากว่าค่าท่ี
ยอมรับได้ <=10% คือ 80% 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
ระดับคะแนนด้านการบริหารจดัการองค์กรของ
องค์การเบี่ยงเบี่ยงกว่าค่าท่ียอมรบั = 0 หรือ
เบี่ยงเบน  ไม่ได ้

Risk 

Boundary 

R09 
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ปัจจัยเสี่ยง 9.1 ขาดแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร (RF9.1)   
 

ระดบัโอกาส
เกดิ 

(Likelihood) 

ระยะเวลาในการ
จัดท าแผนด้าน
บริหารจัดการ

องค์กรแล้วเสร็จ 

      

5 เกิน 1 ปี      

4 ไตรมาสที่ 4   T    

3 ไตรมาสที่ 3  A    

2 ไตรมาสที่ 2      

1 ไตรมาสที่ 1      
 ระดับคะแนน ค่าคะแนน 5 ค่าคะแนน 4 ค่าคะแนน 3 ค่าคะแนน 2 ค่าคะแนน 1 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  ระดับคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กรขององค์การ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง ระยะเวลาการจดัท าแผนด้านบริหารจดัการองค์กรแล้ว

เสร็จเร็ว ระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจะลดลง ระดับคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กรสูงขึ้น 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x3=12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 3x2=6 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 3 
ระยะเวลาการจัดท าแผนด้านบริหาร
จัดการองค์กรภายในไตรมาสที่ 3 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได ้=  2  
ระดับคะแนนด้านการบริหารจดัการ
องค์กรขององค์การ = ระดับ 2 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย  
4x2=8 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย = 3 
ระยะเวลาการจัดท าแผนด้านบริหารจัดการ
องค์กรด้านบริหารจัดการองค์กรเบี่ยงเบนได้
เกินกว่าไตรมาสที่ 3 ได้ 1 ไตรมาส 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย =  2 
ระดับคะแนนด้านการบริหารจดัการองค์กรของ
องค์การเบี่ยงเบี่ยงกว่าค่าท่ียอมรบั = 0 หรือ
เบี่ยงเบน  ไม่ได ้

 
 
 
 

 
 
 

Risk 

Boundary 

RF9.1 
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ความเสี่ยง 10 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (R10)   
 

ระดับโอกาสเกิด 
 (Likelihood) 

ช่วงเวลาการ
เบิกจ่าย 

      

5 เดือนที่ 12      

4 เดือนที่ 9-12      

3 เดือนที่ 6-9     T 

2 เดือนที่ 3-6   A   

1 เดือนที่ 1-3      

 ร้อยละการเบิกจ่าย 100% 95% 90% 85% 80% 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อ ช่วงเวลาการเบิกจ่ายภายในปีแล้วเสร็จโดยเร็ว

ระดับผลกระทบ (Impact)  ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสูง 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
5x5 = 25 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=2 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 2 
ช่วงระยะเวลาการเบิกจ่ายแล้วเสรจ็
ภายในเดือนที่ 1-3  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ  = 
100% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
2x2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 2 
ช่วงระยะเวลาในการเบิกจา่ย เบี่ยงเบน
ได้ 1-3 เดือน หรือท่ี 3-6 เดือน 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
เบี่ยงเบนจากค่าท่ียอมรับได้  = 5% 
หรือ ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 

R10 

Risk 

Boundar

y 
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ปัจจัยเสี่ยง 10.1 ขาดความพร้อมและการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจน (RF10.1)   
 

ระดับโอกาสเกิด 
 (Likelihood) 

ช่วงเวลาการ
เบิกจ่าย 

      

5 เดือนที่ 12      

4 เดือนที่ 9-12      

3 เดือนที่ 6-9     T 

2 เดือนที่ 3-6   A   

1 เดือนที่ 1-3      

 ร้อยละการเบิกจ่าย 100% 95% 90% 85% 80% 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อ ช่วงเวลาการเบิกจ่ายภายในปีแล้วเสร็จโดยเร็ว

ระดับผลกระทบ (Impact)  ของความเสี่ยงจะลดลง ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสูง 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
5x5 = 25 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 1x1=2 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ =1 
ช่วงระยะเวลาการเบิกจ่ายแล้วเสรจ็
ภายในเดือนที่ 1-3  
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ  = 
100% 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
2x2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 2 
ช่วงระยะเวลาในการเบิกจา่ย เบี่ยงเบน
ได้ 1-3 เดือน หรือท่ี 3-6 เดือน 
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
เบี่ยงเบนจากค่าท่ียอมรับได้  = 5% 
หรือ ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 

R10 

Risk 

Boundar

y 
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ความเสี่ยง 11 บุคลากรมีการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานองค์กร (R11)   
ระดับโอกาสเกิด 
 (Likelihood) 

ความถ่ีในการ
เกิด 

      

5 1 เดือนครั้ง      

4 1-6 เดือน
ครั้ง 

     

3 1 ปีต่อครั้ง      

2 2-3 ปีต่อ
ครั้ง  T    

1 5 ปี ครั้ง A     

 ค่าเสียหาย <10,000 10,000 – 
50,000 บาท 

>50,000 – 
2.5 แสนบาท 

2.5 แสน – 
10 ล้านบาท 

>10 ล้านบาท 

 ระดับ
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

  ระดับค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (บาท) 
สัญลักษณ ์ A  คือ ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ทีจ่ะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อ ความถี่ในการเกิดน้อย 

ระดับผลกระทบ (Impact)  ของความเสี่ยงจะลดลง ค่าเสียหายต่ า 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
3x3=9 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได1้ x1=1 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ความถี่ในการเกิดขึ้น 5 ปี ครั้ง 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ระดับความเสี่ยหาย = <10,000 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
2x2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 2 
ความถี่ในการเกิดขึ้นจ านวนปีเบี่ยงเบน
จากท่ียอมรับได้ลงลง 2-3 ปี  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ระดับความเสียหาย เบี่ยงเบนจากที่
ยอมรับได้เกินกว่า  = <40,000   

 
 
 
 
 
 
 

Risk 

Boundary 

R10 
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ปัจจัยเสี่ยง 11.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ การด าเนินงาน (RF11.1)   
 

ระดับโอกาสเกิด 
 (Likelihood) 

ความถ่ีในการ
เกิด 

      

5 1 เดือน
คร้ัง 

     

4 1-6 เดือน
คร้ัง 

     

3 1 ปีต่อ
คร้ัง 

     

2 2-3 ปีต่อ
คร้ัง 

 T    

1 5 ปี คร้ัง A     

 ผลกระทบ ไม่มีการชะงักงัน
ของกระบวนการ

ด าเนินงาน 

มีผลกระทบ
เล็กน้อยต่อ

กระบวนการและ
การด าเนินงาน 

มีการชะงักงัน
อย่างมีนัยส าคัญ
ของกระบวนการ 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและ
การด าเนินงาน

รุนแรง 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและ

ด าเนินงาน
รุนแรงมาก 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact) ผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 
สัญลักษณ์  A  คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อ ความถี่ในการเกิดน้อย 

ระดับผลกระทบ (Impact)  ของความเสี่ยงจะลดลง ค่าเสียหายต่ า 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x3=12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได1้ x1=1 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ความถี่ในการเกิดขึ้น 5 ปี ครั้ง 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ระดับความเสี่ยหาย คือไม่มีการชะงักงัน
ของกระบวนการด าเนินงาน 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
2x2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 2 
ความถี่ในการเกิดขึ้นจ านวนปีเบี่ยงเบน
จากท่ียอมรับได้ลงลง 2-3 ปี  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ไม่มผีลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการ
และการด าเนินงาน   

 
 

Risk 

Boundary 

RF11.1 
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ปัจจัยเสี่ยง 11.2  ระเบียบข้อบังคับขาดความชัดเจนไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบัน (RF11.2) 

 
ระดับโอกาสเกิด
(Likelihood 

ความถ่ีในการ
เกิด) 

     

5 1 เดือนครั้ง      

4 1-6 เดือน
ครั้ง 

     

3 1 ปีต่อครั้ง      

2 2-3 ปีต่อ
ครั้ง  T    

1 5 ปี ครั้ง A     

 ผลกระทบ ไม่มีการชะงักงัน
ของกระบวนการ

ด าเนินงาน 

มีผลกระทบ
เล็กน้อยต่อ

กระบวนการและ
การด าเนินงาน 

มีการชะงักงัน
อย่างมีนัยส าคัญ
ของกระบวนการ 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและ
การด าเนินงาน

รุนแรง 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและ

ด าเนินงาน
รุนแรงมาก 

 ระดับผลกระทบ 1 2 3 4 5 
  (Impact)  ผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 
สัญลักษณ์  A  คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) 
   T   คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ท าให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) 
ค าอธิบาย       ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเสี่ยงจะลดลง เมื่อ ความถี่ในการเกิดน้อย 

ระดับผลกระทบ (Impact)  ของความเสี่ยงจะลดลง ค่าเสียหายต่ า 
Risk Appetite & Risk Tolerance 

คะแนนระดับความเสี่ยง Risk appetite Risk Tolerance 
4x3=12 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได1้ x1=1 

ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ยอมรับได้ = 1 
ความถี่ในการเกิดขึ้น 5 ปี ครั้ง 
ระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ =  1  
ระดับความเสี่ยหาย คือไม่มีการชะงักงัน
ของกระบวนการด าเนินงาน 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย  
2x2=4 
ค าอธิบายเป้าหมาย 
ระดับโอกาสเกดิที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย = 2 
ความถี่ในการเกิดขึ้นจ านวนปีเบี่ยงเบน
จากท่ียอมรับได้ลงลง 2-3 ปี  
ระดับผลกระทบที่ไม่ท าให้องค์กร
เสียหาย =  2 
ไม่มผีลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการ
และการด าเนินงาน   

 
 

Risk 

Boundary 

RF11.2 
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บทท่ี 6 
การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีติดตามผลการด าเนินงานโดยมีการรายงานความก้าวหน้าและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
น้อย เป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีระดับความเสี่ยง Risk 
Appetite และ Risk Tolerance ที่ก าหนดไว้  ในการติดตามประเมินผล ก าหนดไว้หน่วยงานรับผิดชอบความ
เสี่ยงทุกหน่วยงานรายงานผลผ่านแบบฟอร์ม บส.02/2556 แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือน ารายงานคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการองค์การต่อไป 
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แบบฟอร์ม บส.02/2556 
แบบรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
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บทท่ี 7 
แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 
 1. ก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
 2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยบุคคลากรสามารถน าไปใช้ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 3. ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 4. สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรขององค์การ เพ่ือผลักดันให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. รายงานสรุปผล ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์การต่อผู้อ านวยการ อ.ส.พ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
 6. เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้อ านวยการ อ.ส.พ. 
 
 ปี 2556  อ.ส.พ. ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการ ก็ได้จัดท ากลยุทธ์ด้านบริหารความเสี่ยง
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์การโดยก าหนดเป็น 4 กลยุทธ์ดังนี้ 
 1.ส่งเสริมให้บุคลากร ของ อ.ส.พ.มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยง จนเกิดมีความ
ตระหนัก และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  
 2.ส่งเสริมให้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนงาน โครงการ  
 3.ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อการด าเนินงานขององค์การ 
 4.น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
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กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
 
กลยุทธ์ที ่1  
ส่งเสริมให้บุคลากร ของ อ.ส.พ.มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงจนเกิดมีความตระหนัก และเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  
 โดยใช้องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง คือ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 2. การระบุความเสี่ยง 
 3. การประเมินความเสี่ยง 
 4. การจัดการความเสี่ยง 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 
กลยุทธ์ที ่2 
ส่งเสริมให้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนงานโครงการ  

โดยให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่ระดับกิจกรรม/โครงการ ที่เสนอขอใช้งบประมาณประจ าปี 
เพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและคุ้มค่า
หรือไม่ 
 
กลยุทธ์ที่ 3  
ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อการด าเนินงานขององค์การ 
 การด าเนินงานของอ.ส.พ.ในแต่ละปี เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วและพบว่ากิจกรรมใดมีความ
เสี่ยงสูงเกินกว่าของเขตการยอมรับได้ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายทุกกิจกรรม โดยที่ อ.ส.พ.เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
กลยุทธ์ที่ 4  
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ขั้น ต้องอาศัยการสื่อสาร และกระบวนการสารสนเทศช่วยให้เกิด
การบูรณาการ ความต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างส านักและส่วนงาน
ต่างๆ 
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แผนการด าเนินงานบูรณาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 
 
 อ.สพ. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานบูรณาการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร โดยก าหนดให้มีแผนงานโครงการเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียดของแผนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















