แผนการบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนน
คะแนน
ประเภทของ คะแนนโอกาส
ที่จะเกิด ผลกระทบของ ความ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เสี่ยงรวม
การส่งเสริมการเรียนรู้ของอุทยานหลวง
ด้านกลยุทธ์
4
3
12
ราชพฤกษ์
(Strategic Risk)
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
ด้านกลยุทธ์
3
4
12
กว้างขวาง
(Strategic Risk)
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)
การบริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้านเทคโนโลยี
4
3
12
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) สารสนเทศ (IT Risk)
การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิง
ด้านกลยุทธ์
4
4
16
ผลลัพธ์
(Strategic Risk)
การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มี
ด้านการปฏิบัติงาน
3
3
9
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
(Operation Risk)
กลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากร
ด้านการปฏิบัติงาน
3
3
9
(Operation Risk)
กิจกรรม

2

3
4
5

6

Heat Map
5

ผลกระทบของความเสี่ยง

1

4

กิจกรรม 2

กิจกรรม 4

3

กิจกรรม 5
กิจกรรม 6

กิจกรรม 1
กิจกรรม 3

3

4

2
1
1

2

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

1

5

1. กิจกรรม: การส่งเสริมการเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
สาเหตุ/
ความเสี่ยง
การส่งเสริมการ
 หลักสูตรการเรียนรู้ไม่
เรียนรูข้ องอุทยาน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
หลวงราชพฤกษ์
และยังไม่มาตรฐาน
 ผลกระทบจากปัจจัย
วัตถุประสงค์
ภายนอกที่ทาให้ไม่
เพื่อให้อุทยานหลวง สามารถเข้ามาเรียนรู้
ราชพฤกษ์เป็น
โดยตรงได้ เช่น การ
แหล่งเรียนรู้ที่มี
ระบาดของ COVID-19
มาตรฐานและเป็นที่ หรือ PM2.5
ยอมรับของ
 การจัดกิจกรรมการ
กลุ่มเป้าหมาย
เรียนรู้ยังไม่เป็นระบบ
เหตุการณ์

คะแนน คะแนน คะแนน ความเสี่ยงที่
โอกาส
ผล
ความ
การดาเนินการ
ยอมรับได้
เกิด กระทบ เสี่ยง
จานวนและ
4
3
12 หลักสูตรการ 1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ
กลุ่มเป้าหมายผู้
เรียนรู้
เรียนรูท้ ี่สาคัญร่วมกับหน่วยงานที่
เรียนรู้ไม่เป็นไปตาม
ครอบคลุม
เกีย่ วข้อง ให้ตรงตามความต้องการ
วัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย
ของกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนรู้
เป้าหมาย
ภายในประเทศ 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจทิ ัลทีท่ ันสมัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ประจาปี
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตร
การเรียนรู้เชิงรุก
5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้
ผลกระทบ

2

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่ หน่
วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
การจัดการ
30 กันยายน
เรียนรูท้ ี่
2564
ครอบคลุมระดับ อุทยานหลวง
นานาชาติ ตาม
ราชพฤกษ์
เป้าหมายสูงสุด

2. กิจกรรม: การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)
วัตถุประสงค์: เพื่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
สาเหตุ/
ความเสี่ยง
การนา
 กลไกขับเคลื่อนการ
ผลงานวิจัยไปใช้ นาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ประโยชน์ในพืน้ ที่
กว้างขวาง
โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
วัตถุประสงค์
โครงการหลวงยังไม่
เพื่อให้
มีประสิทธิภาพ
ผลงานวิจัยที่ได้  การประเมินผลการ
ถูกนาไปใช้
นาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้
ประโยชน์ในพืน้ ที่
อย่างกว้างขวาง โครงการพัฒนา
และคุ้มค่า
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงยังไม่
ชัดเจน/ ไม่ทราบ
ผลลัพธ์ของการ
ประเมิน
เหตุการณ์

คะแนน คะแนน คะแนน
ความเสี่ยงที่
โอกาส
ผล
ความ
การดาเนินการ
ยอมรับได้
เกิด กระทบ เสี่ยง
 องค์ความรู้และ
3
4
12 องค์ความรู้และ
1. ปรับบทบาทหน้าที่นักวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้จาก
นวัตกรรมที่ได้จาก
นักพัฒนาให้มีภารกิจเชื่อมโยงกัน
การวิจัย ไม่ได้ใช้
การวิจัย ร้อยละ ๒๐ 2. จัดทาแผนการนาวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด
ไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ประจาปี โดยกาหนด
ตามเป้าหมาย
ประโยชน์ได้อย่าง
พื้นทีแ่ ละเกษตรกรเป้าหมาย
 ขาดข้อมูลในการ
สูงสุดตามเป้าหมาย
และ นักวิจัยและนักพัฒนา
พัฒนาต่อยอดการ
ผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน
วิจัยในระยะต่อไปให้
3. กาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลร่วมกัน
เหมาะสมการการใช้
ระหว่างนักวิจัยและนักพัฒนา
ประโยชน์ยิ่งขึน้
เรื่องการนาผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
4. ติดตามและประเมินผลการนา
ผลงานวิจัยที่สาคัญไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลกระทบ

3

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่
หน่วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
ผลงานวิจัยยังนาไปใช้ 30 กันยายน
ประโยชน์ในระดับ
2564
นานาชาติยังค่อนข้าง สานักวิจัย
จากัด

3. กิจกรรม: การบริหารจัดการฐานข้อมูล (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นมาตรฐาน และสามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการดาเนิน งานอย่างให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)
สาเหตุ/
ความเสี่ยง
การบริหารจัดการ  ฐานข้อมูลที่สาคัญ
ฐานข้อมูล
สาหรับสนับสนุน
การดาเนินงานใน
วัตถุประสงค์
ภารกิจหลักของ
เพื่อให้การบริหาร
องค์กร ยังไม่ถูก
จัดการข้อมูลเป็น
จัดเก็บอยู่ในระบบ
มาตรฐาน และ
ที่มาตรฐาน
สามารถนาข้อมูลมา  กระบวนการจัดเก็บ
ใช้ประโยชน์ในการ
รวบรวม และ
สนับสนุนการ
ตรวจสอบข้อมูลใน
ดาเนิน งานอย่างให้ แต่ละด้านยังไม่
มีประสิทธิภาพ
ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
เหตุการณ์

ผลกระทบ
 การปฏิบัติงาน

คะแนน คะแนน คะแนน
โอกาส
ผล
ความ
เกิด กระทบ เสี่ยง
4
3
12

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้
 มีข้อมูลสาคัญสาหรับ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานในภารกิจ
หลักขององค์กร
ครบถ้วน และ
 มีแผนการบริหาร
จัดการข้อมูลที่สาคัญ
และผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน
 บุคคลากรของ
สถาบันมีการใช้ข้อมูล
ในการปฏิบัติงานจาก
แหล่งเดียวกัน

ของสถาบันอาจ
ผิดพลาดจาก
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือ
เป็นปัจจุบัน
 การนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ของ
บุคคลากรยังไม่
มากเท่าที่ควร

4

การดาเนินการ
1. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลต่างที่
อยู่ในหลายแหล่ง ให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน และวิเคราะห์
ความถูกต้องสมบูรณ์
2. สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจต่อการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
3. วิเคราะห์ และทบทวนโครงสร้าง
ข้อมูลที่สาคัญต่อการดาเนิน
ภารกิจหลักของสถาบัน
4. จัดทากระบวนการบริหารจัดการ
ข้อมูลในแต่ละด้าน และ
ผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการ
วิเคราะห์และและการนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
6. ฝึกอบรมเทคนิคการบริหาร
จัดการข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่ หน่
วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
การพัฒนา
30 กันยายน
เทคโนโลยี
2564
สนับสนุนการ
สานัก
วิเคราะห์และการ ยุทธศาสตร์
นาข้อมูลไปใช้
และแผน
ประโยชน์
ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจที่มีหลาย
ด้านของสถาบัน

4. กิจกรรม: การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานของ สวพส. สู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เหตุการณ์
การขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมาย
เชิงผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
สวพส. สู่เป้าหมาย
เชิงผลลัพธ์

สาเหตุ/
ความเสี่ยง
 กระบวนการ
บริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ไม่ชัดเจน
 ผู้ปฏิบัตงิ านของ
สถาบันส่วนหนึ่งยัง
ขาดความรู้และ
ความชานาญใน
การบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์

ผลกระทบ
ผลลัพธ์การ
ดาเนินงานของ
สถาบัน อาจจะไม่
ตรงตามเป้าหมาย
ของแผนการวิจัย
และพัฒนาพืน้ ที่สงู
ระยะ 8 ปี (พ.ศ.
2563 – 2570)
หรือไม่ เชื่อมโยง
กับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนงานที่
เกี่ยวข้อง

คะแนน คะแนน คะแนน
โอกาส
ผล
ความ
เกิด กระทบ เสี่ยง
4
4
16

ความเสี่ยงที่
การดาเนินการ
ยอมรับได้
 สถาบันมีแผนการ 1.1 ทบทวนและกาหนดแผนการ
บริหารจัดการ
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนองค์กร
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิง
สู่เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
1.2 ระดมความคิดเห็นร่วมกับ
 ผู้ปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
สถาบันมีความรู้
และความชานาญ 2. การสร้างความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหาร
แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดการขับเคลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
องค์กรสู่
แต่ละสานัก และ ผู้เกี่ยวข้อง ใน
เป้าหมายเชิง
เรื่องการบริหารจัดการขับเคลื่อน
ผลลัพธ์
องค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
2.1 จัดประชุมและศึกษาเรียนรู้
จากโครงการหรือกิจกรรม
ตัวอย่างที่มีผลการดาเนินงาน
เชิงผลลัพธ์
2.2 จัดทาสื่อ เพื่อสื่อสารเป้าหมาย
เชิงผลลัพธ์ของ สวพส.

5

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่
หน่วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
การประเมินผล 30 พฤศจิกายน
การดาเนินงานเชิง
2563
ผลลัพธ์ไม่สามารถ สานักยุทธศาสตร์
ประเมินได้
และแผน
ครบถ้วนทุก
โครงการ

สานักยุทธศาสตร์
และแผน

31 ธันวาคม
2563
31 มกราคม
2564

เหตุการณ์

สาเหตุ/
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

คะแนน คะแนน คะแนน
โอกาส
ผล
ความ
เกิด กระทบ เสี่ยง

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

6

การดาเนินการ

ความเสี่ยงที่
คงเหลือ

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ระบบ (แผนพัฒนาบุคลากร)
เป้าหมายแรก คือ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

31 มีนาคม
2564
สานักอานวยการ

4. พัฒนากระบวนการและแนวทาง
เพื่อกาหนดกรอบในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

30 เมษายน
2564
สานักยุทธศาสตร์
และแผน

5. ถอดบทเรียนและพัฒนาต้นแบบ
โครงการ/พื้นที่การดาเนินงานเชิง
ผลลัพธ์ 3 โครงการ/แห่ง

31 สิงหาคม
2564
สานักยุทธศาสตร์
และแผน

6. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บและการ
แสดงผลการดาเนินงานเชิงผลลัพธ์
ของสถาบัน

30 กันยายน
2564
สานักยุทธศาสตร์
และแผน

5. กิจกรรม: การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานของ สถาบัน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
เหตุการณ์
การสื่อสารภายนอก
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และ
ผลงานของ สถาบัน
มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย

สาเหตุ/
ความเสี่ยง
ไม่มีแผนการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ และ
เผยแพร่ผลงาน
ของสถาบัน

ผลกระทบ
ภารกิจและ
ผลงานทีส่ าคัญ
ของสถาบัน
อาจจะไม่เป็นที่
รับทราบและ
ยอมรับของ
สาธารณชน
อย่างแพร่หลาย

คะแนน
โอกาส
เกิด

3

คะแนน
ผล
กระทบ

3

คะแนน
ความ
เสี่ยง

9

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 มีแผนการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมภารกิจที่สาคัญ
และกลุ่มเป้าหมาย
 มีการดาเนินงานตาม
แผนการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก
 มีคณะทางานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ และ
เผยแพร่ผลงานของ
สถาบัน

7

ความเสี่ยงที่
คงเหลือ
1. จัดตั้งคณะทางานสื่อสารและ
การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตามแผน
2. จัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิงรุก อาจจะไม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุม
3. ดาเนินการตามแผนสื่อสารและ
เป้าหมายที่ยังมี
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจาปี
ข้อจากัด
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
4. ยกระดับระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านระบบ
ดิจิทัล
การดาเนินการ

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

31 กรกฎาคม
2564
สานัก
อานวยการ

6. กิจกรรม: การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เป็นไปตาม“แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคลากรวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (2563-2570)”
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
สาเหตุ/
ความเสี่ยง
การพัฒนาบุคลากร
 ยังขาดแผนพัฒนา
บุคลากร รายบุคคล
วัตถุประสงค์
 แผนการพัฒนา
เพื่อให้การพัฒนาความรู้ บุคคลากรยังไม่
ทักษะ และความ
บูรณาการหรือ
เชี่ยวชาญของบุคลากร
เชื่อมโยงกันทั้ง
เป็นไปตาม“แผนกลยุทธ์ องค์กร
พัฒนาบุคคลากรวิจัย  ระบบการประเมินผล
และพัฒนาพืน้ ที่สงู
บุคคลากร ยังไม่
ระยะ 8 ปี (2563เชื่อมโยงกับการ
2570)”
พัฒนาบุคคลากร
เหตุการณ์

ผลกระทบ
การดาเนินงานของ
สถาบันอาจจะไม่
บรรลุเป้าหมาย
ตาม “แผนวิจัย
และพัฒนาพืน้ ที่สงู
ระยะ 8 ปี
(2563-2570)”

คะแนน
โอกาส
เกิด

3

คะแนน
ผล
กระทบ

3

คะแนน
ความ
เสี่ยง

9

8

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
การดาเนินการ
ได้
 สถาบันมีแผนพัฒนา 1. จัดทาพัฒนาบุคลากร
บุคลากร รายบุคคล
รายบุคคล
 มีแผนพัฒนา
2. ปรับระบบการประเมินผล
บุคคลากรประจาปี
บุคคลากร โดยใช้ผลการ
แบบบูรณาการ
พัฒนาบุคคลากรเป็น
 มีระบบการ
องค์ประกอบหนึ่ง
ประเมินผลบุคคลากร 3. จัดทาแผนพัฒนา
โดยใช้ผลการพัฒนา
บุคคลากรประจาปี
บุคคลากรเป็น
๒๕๖๔ แบบบูรณาการ
องค์ประกอบหนึ่ง

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่
หน่วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
บุคลากรที่ได้รับการ 31 มกราคม
พัฒนาตามแผน
2564
ยังไม่ครอบคลุม
สานัก
เจ้าหน้าที่โครงการ อานวยการ
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญใน
การดาเนินงานด้วย

