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แผนการบริหารความเสี่ยง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ประเภทของ 
ความเสี่ยง 

คะแนนโอกาส
ที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

คะแนน
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

คะแนน
ความ

เสี่ยงรวม 
1 การส่งเสริมการเรียนรู้ของอุทยานหลวง

ราชพฤกษ์  
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

4 3 12 

2 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง 
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

3 4 12 

3 การบริหารจัดการฐานข้อมูล  
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk) 

4 3 12 

4 การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

4 4 16 

5 การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

3 3 9 

6 การพัฒนาบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

3 3 9 
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1. กิจกรรม: การส่งเสริมการเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
การส่งเสริมการ
เรียนรูข้องอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ์
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้อุทยานหลวง 
ราชพฤกษ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานและเปน็ที่
ยอมรับของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 หลักสูตรการเรียนรู้ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และยังไม่มาตรฐาน 

 ผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกที่ท าให้ไม่
สามารถเข้ามาเรียนรู้
โดยตรงได้ เชน่ การ
ระบาดของ COVID-19 
หรือ PM2.5 

 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ยังไม่เป็นระบบ 

 
 

จ านวนและ
กลุ่มเป้าหมายผู้
เรียนรู้ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  

4 3 12 หลักสูตรการ
เรียนรู้
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
ภายในประเทศ  

1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่ส าคัญร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ให้ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนรู้   

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจทิัลทีท่ันสมยั
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

3. จัดท าแผนปฏบิัติการจัดการเรียนรู้
ประจ าป ี

4. ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่หลกัสูตร
การเรียนรู้เชิงรุก 

5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ 
 

การจัดการ
เรียนรูท้ี่
ครอบคลุมระดับ
นานาชาติ ตาม
เป้าหมายสูงสุด 

30 กันยายน 
2564 

อุทยานหลวง 
ราชพฤกษ ์
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2. กิจกรรม: การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
การน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้
ผลงานวิจัยที่ได้
ถูกน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้
อย่างกว้างขวาง
และคุ้มคา่ 
 

 กลไกขับเคลื่อนการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่
โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงยังไม่
มีประสิทธิภาพ  

 การประเมินผลการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่
โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงยังไม่
ชัดเจน/ ไม่ทราบ
ผลลัพธ์ของการ
ประเมิน 

 องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จาก
การวิจัย ไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด
ตามเป้าหมาย  

 ขาดข้อมูลในการ
พัฒนาต่อยอดการ
วิจัยในระยะต่อไปให้
เหมาะสมการการใช้
ประโยชน์ยิ่งขึน้ 

 
 
 

3 4 12 องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จาก
การวิจัย ร้อยละ ๒๐ 
ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
สูงสุดตามเป้าหมาย  

 
 
 

1. ปรับบทบาทหน้าที่นักวิจัยและ
นักพัฒนาให้มีภารกิจเชื่อมโยงกัน 

2. จัดท าแผนการน าวิจัยไปใช้
ประโยชนป์ระจ าปี โดยก าหนด
พื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย 
และ นักวิจัยและนักพฒันา
ผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน 

3. ก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลร่วมกนั
ระหว่างนักวิจัยและนักพฒันา 
เร่ืองการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

4. ติดตามและประเมินผลการน า
ผลงานวิจัยที่ส าคัญไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ผลงานวิจัยยงัน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับ
นานาชาติยังค่อนขา้ง
จ ากัด 

30 กันยายน 
2564 

ส านักวิจัย 
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3. กิจกรรม: การบริหารจัดการฐานข้อมูล (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นมาตรฐาน และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการด าเนิน งานอย่างให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได ้

การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การบริหาร
จัดการข้อมูลเป็น
มาตรฐาน และ
สามารถน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนนุการ
ด าเนิน งานอยา่งให้
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

 ฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
ส าหรับสนับสนุน
การด าเนินงานใน
ภารกิจหลักของ
องค์กร ยังไม่ถูก
จัดเก็บอยู่ในระบบ
ที่มาตรฐาน  

 กระบวนการจัดเก็บ 
รวบรวม และ
ตรวจสอบข้อมูลใน
แต่ละด้านยังไม่
ชัดเจน 
 

 การปฏิบัติงาน
ของสถาบันอาจ
ผิดพลาดจาก
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือ
เป็นปัจจบุัน  

 การน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ของ
บุคคลากรยังไม่
มากเท่าที่ควร  
 

4 3 12  มีข้อมูลส าคัญส าหรับ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานในภารกิจ
หลักขององค์กร
ครบถ้วน และ  

  มีแผนการบริหาร
จัดการข้อมูลที่ส าคัญ 
และผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

 บุคคลากรของ
สถาบนัมีการใช้ข้อมูล
ในการปฏิบัติงานจาก
แหล่งเดียวกัน 

1. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลต่างที่
อยู่ในหลายแหล่ง ให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน และวิเคราะห์
ความถูกต้องสมบูรณ์  

2. สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจต่อการบริหารจัดการข้อมูล 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน 

3. วิเคราะห์ และทบทวนโครงสร้าง
ข้อมูลที่ส าคัญต่อการด าเนนิ
ภารกิจหลักของสถาบัน  

4. จัดท ากระบวนการบริหารจัดการ
ข้อมูลในแต่ละด้าน และ
ผู้รับผิดชอบ 

5. พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนนุการ
วิเคราะห์และและการน าข้อมูล
ไปใชป้ระโยชน์ 

6. ฝึกอบรมเทคนิคการบริหาร
จัดการข้อมูลให้แก่ผู้เก่ียวข้อง 
 

การพัฒนา
เทคโนโลยี
สนับสนนุการ
วิเคราะห์และการ
น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์  
ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจที่มีหลาย
ด้านของสถาบัน 

30 กันยายน 
2564 
ส านัก

ยุทธศาสตร ์
และแผน 
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4. กิจกรรม: การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของ สวพส. สู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
การขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมาย
เชิงผลลัพธ ์
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อปรับปรุง
กระบวนการ
ด าเนินงานของ 
สวพส. สู่เปา้หมาย
เชิงผลลพัธ ์

 กระบวนการ
บริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
เป้าหมายเชิง
ผลลัพธไ์ม่ชัดเจน 

 ผู้ปฏิบัตงิานของ
สถาบนัส่วนหนึ่งยัง
ขาดความรู้และ
ความช านาญใน
การบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ ์

ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานของ
สถาบนั อาจจะไม่
ตรงตามเป้าหมาย
ของแผนการวิจัย
และพัฒนาพืน้ที่สงู 
ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2570) 
หรือไม่ เชื่อมโยง
กับเป้าหมายของ 
ยุทธศาสตรช์าต ิ
และแผนงานที่
เก่ียวข้อง  
 

4 4 16  สถาบนัมีแผนการ
บริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กร
สู่เป้าหมายเชงิ
ผลลัพธ ์

 ผู้ปฏิบัตงิานของ
สถาบนัมีความรู้
และความช านาญ
ในการบริหาร
จัดการขับเคลื่อน
องค์กรสู่
เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ ์

1.1 ทบทวนและก าหนดแผนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์  

1.2 ระดมความคิดเห็นร่วมกับ
บุคลากรของสถาบนัที่เก่ียวข้อง 

 

การประเมินผล
การด าเนินงานเชิง
ผลลัพธไ์ม่สามารถ
ประเมินได้
ครบถ้วนทุก
โครงการ 

30 พฤศจิกายน 
2563 

ส านักยุทธศาสตร์
และแผน 

 

2. การสร้างความรู้และความเข้าใจ 
แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
แต่ละส านัก และ ผู้เกี่ยวข้อง ใน
เร่ืองการบริหารจัดการขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
2.1 จัดประชุมและศึกษาเรียนรู้

จากโครงการหรือกิจกรรม
ตัวอย่างที่มีผลการด าเนนิงาน
เชิงผลลพัธ์  

2.2 จัดท าสื่อ เพื่อสื่อสารเป้าหมาย
เชิงผลลพัธ์ของ สวพส. 

 

ส านักยุทธศาสตร์
และแผน 

 
 
 
 

31 ธันวาคม 
2563 

 
 

31 มกราคม 
2564 
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เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิ

ระบบ (แผนพฒันาบุคลากร) 
เป้าหมายแรก คือ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

31 มีนาคม 
2564 

ส านักอ านวยการ 
 

4. พัฒนากระบวนการและแนวทาง 
เพื่อก าหนดกรอบในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 

 

30 เมษายน 
2564 

ส านักยุทธศาสตร์
และแผน 

 
5. ถอดบทเรียนและพัฒนาต้นแบบ

โครงการ/พื้นที่การด าเนนิงานเชิง
ผลลัพธ์ 3 โครงการ/แห่ง  

 

31 สิงหาคม 
2564 

ส านักยุทธศาสตร์
และแผน 

 
6. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บและการ

แสดงผลการด าเนนิงานเชิงผลลพัธ์
ของสถาบัน 
 

30 กันยายน 
2564 

ส านักยุทธศาสตร์
และแผน 
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5. กิจกรรม: การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานของ สถาบัน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
การสื่อสารภายนอก
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และ
ผลงานของ สถาบัน 
มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่มีแผนการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์เชิง
รุกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ และ
เผยแพรผ่ลงาน
ของสถาบัน 

ภารกิจและ
ผลงานทีส่ าคัญ
ของสถาบัน 
อาจจะไม่เปน็ที่
รับทราบและ
ยอมรับของ
สาธารณชน
อย่างแพร่หลาย 

3 3 9  มีแผนการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

 มีการด าเนินงานตาม
แผนการประชาสัมพันธ ์
เชิงรุก 

 มีคณะท างานสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ และ
เผยแพรผ่ลงานของ
สถาบนั 
 

1. จัดตั้งคณะท างานสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

2. จัดท ากลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
สื่อสารและประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

3. ด าเนินการตามแผนสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 

4. ยกระดับระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกผ่านระบบ
ดิจิทัล 

การด าเนินงาน
ตามแผน
ประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก อาจจะไม่
ครอบคลุม
เป้าหมายที่ยังมี
ข้อจ ากัด 

31 กรกฎาคม 
2564 
ส านัก

อ านวยการ 
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6. กิจกรรม: การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เป็นไปตาม“แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคลากรวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ปี (2563-2570)” 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

เหตุการณ ์
สาเหต/ุ  

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส
เกิด 

คะแนน
ผล 

กระทบ 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได ้

การด าเนินการ 
ความเสี่ยงที่

คงเหลือ 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
การพัฒนาบุคลากร 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร 
เป็นไปตาม“แผนกลยุทธ์
พัฒนาบุคคลากรวิจัย
และพัฒนาพืน้ที่สงู 
ระยะ 8 ปี (2563-
2570)” 
 

 ยังขาดแผนพัฒนา
บุคลากร รายบุคคล 

 แผนการพัฒนา
บุคคลากรยังไม่ 
บูรณาการหรือ
เชื่อมโยงกันทั้ง
องค์กร 

 ระบบการประเมินผล
บุคคลากร ยังไม่
เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาบุคคลากร 

การด าเนินงานของ 
สถาบนัอาจจะไม่
บรรลุเป้าหมาย
ตาม “แผนวิจัย
และพัฒนาพืน้ที่สงู 
ระยะ 8 ปี 
(2563-2570)”  

3 3 9  สถาบนัมีแผนพฒันา
บุคลากร รายบุคคล 

 มีแผนพัฒนา
บุคคลากรประจ าปี 
แบบบูรณาการ 

 มีระบบการ
ประเมินผลบุคคลากร 
โดยใช้ผลการพัฒนา
บุคคลากรเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง 

1. จัดท าพฒันาบุคลากร 
รายบุคคล  

2. ปรับระบบการประเมนิผล
บุคคลากร โดยใชผ้ลการ
พัฒนาบุคคลากรเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง 

3. จัดท าแผนพัฒนา
บุคคลากรประจ าปี 
๒๕๖๔  แบบบูรณาการ  

 

บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน  
ยังไม่ครอบคลุม 
เจ้าหน้าที่โครงการ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การด าเนินงานด้วย  

31 มกราคม 
2564 
ส านัก

อ านวยการ 
 

 
 
 
 


