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บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อต่อยอดโครงการระบบประเมินผลเดิมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภ าพในการ
ดำเนินงานได้ รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เข้ามาใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ อพวช. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ามเป้ า หมายที ่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร โดยมี ข ้ อ ตกลงกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำหรับประเมินผลการดำเนินงานของ อพวช. และการบริหารความ
เสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (กุมภาพันธ์ 2564) รวมทั้งการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2564
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร ให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์กร และลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. เพื่อให้ระบบติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวังและสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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1.3 เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงปกติของกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรได้
1.4 ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ และสามารถ
กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในขององค์กร
3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ และมั่นใจได้ว่า
ความเสี่ยงนั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลาเสมอ
1.5 ภาพรวมขององค์กร
องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภัณ ฑ์ ว ิท ยาศาสตร์แ ห่ง ชาติ (อพวช.) มี ฐ านะเป็ นรัฐ วิส าหกิจ สั ง กั ด การอุ ด มศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ดำเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน
2) ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ
3) ดำเนิน การส่งเสริ มการวิ จ ัย การให้บริการด้า นวิช าการ และนิทรรศการทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการ
ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
6) ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
7) ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ อพวช. ได้ กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนวิสาหกิจ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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วัตถุประสงค์ (Objective)
“เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของ อพวช. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)”
“เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน อพวช.”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
พันธกิจ (Mission)
“ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
1. พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และช่องทางการ
เรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา
3. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้กำหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐาน
สำหรับพนักงานได้นำไปเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
Nature and Science Appreciation รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ
Service Mind
มีใจบริการ
Manage Professionally
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ (Goal)
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาล
ใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science
Inspiration for Everyone everywhere)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 1
สานพลั ง ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา สื ่ อ มวลชน
ชุมชนและประชาคมวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
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กลยุทธ์ที่ 3

ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และอาชี พ
วิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนอุสาหกรรมของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4
เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และมี
ม า ต ร ฐ า น ร ะ ด ั บ ส า ก ล (High Quality Service in Lifelong Learning in
Science)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู ้ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมการสื ่ อ สาร
วิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคม
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วง
วัย
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เ พื่อ
รองรับความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3 บริห ารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภ าพ (Budget Efficiency in
management)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 8
จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการ
ทบทวน อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 9
พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 10
ปรับปรุงโครงสร้า ง พัฒ นากลไกการบริห ารงานและการ
กำกับที่ดีภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 11
แสวงหาความร่ว มมือเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นจากหน่วยงานภายนอก
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โครงสร้างองค์กร
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กลุ่มภาระงานหลัก
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกลุ่มภาระงานหลัก เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มภารกิจหลัก
- สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
- สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
- ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- สำนักบริการผู้เข้าชม
2) กลุ่มสนับสนุน
- สำนักตรวจสอบภายใน
- สำนักผู้อำนวยการ
- สำนักบริการกลาง
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
- สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ
- สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย
การจัดกลุ่มบุคลากร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกลุ่มบุคลากรรับผิดชอบภาระงาน เป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย รวมทั้งการ
บริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย
กลุ่มบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รองผู้อำนวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่มี
ความรับผิดชอบการบริหาร
2. กลุ่มวิชาการ รับผิดชอบภารกิจของกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดแสดงนิทรรศการ การบริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติ
รวมถึงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย
การพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอนาคต รวมทั้งการฝึกอบรม
สัมมนา ประกอบด้ว ยกลุ ่ มบุค ลากรที ่ม ีว ุฒ ิ ก ารศึ ก ษาขั้ นต่ำ ปริ ญญาตรีใ นสาขาหลั ก ที่ อ งค์ ก ารพิ พ ิธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องการ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม รวมทั้ง
สาขาอื่นที่ต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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3. กลุ่มสนับสนุน รับผิดชอบการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การติดต่อ
ประสานงานโดยรวมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากร ที่มีวุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ การประสานงานโครงการ
สื่อสารองค์กร กฎหมาย การเงิน การพัสดุ การพนักงาน นิติกรรมสัญญา ยุทธศาสตร์และแผน งบประมาณ การ
ออกแบบและผลิต เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจ การตลาดและวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานตามโครงสร้าง
(1) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้บริหารสูงสุด รับผิดชอบ
การบริหารกิจการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีอำนาจในการวางระเบียบการปฏิบัติงาน โดยไม่ขั ดต่อข้อบังคับ
และนโยบายของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(2) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับผิดชอบการบริหาร
จัดการ การวางแผน การพัฒนา การกำกับดูแลบุคลากรในกลุ่มงานสำนักและหรือศูนย์ ตามที่ผู้อำนวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย
(3) สำนักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance service) และการให้คำปรึกษา
(Consulting service) แก่ผู้บริหารและหน่วยงานอย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม โดยการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enabler) เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ ด้วยการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง หรือ
มาตรฐานสากล และงานตรวจสอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ การ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ การ
ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ การพัฒนาและรักษาคุณภาพ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีขององค์กร การจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก การ
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร รวมถึงงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น 2 กอง ดังนี้
3.1 กองตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน
รับ ผิดชอบจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กร ประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุ การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ
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การจัดการ (Enablers) จัดทำแนวการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง ประสานงานด้านการตรวจสอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สนับสนุน
การดำเนินงานและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสรุปผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กำหนดแนวทางและดำเนินการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
ตามแนวทางที่กำหนดอย่างครบถ้วน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบภายในให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3.2 กองตรวจสอบด้านปฏิบัติการและดิจิทัล
รับ ผิดชอบจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กร ประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การกำกั บ ดู แ ล ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การดำเนิ น การและดิ จ ิ ท ั ล ประเมิ น กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ง านและการจั ด การ
(Enablers) ทั้ง ๗ หัวข้อ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด สอบ
ทานการดำเนินการและการบริหารด้านดิจิทัลในองค์กร จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง สนับสนุนการ
ดำเนินงานและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
(4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช.
รับผิดชอบเสนอแนะเกี่ ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ ใน
องค์กร รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อำนวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำแผนปฏิบั ติ
การและขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คุ้มครองจริยธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตาม ประเมินผลและ
จัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบเสนอต่อผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
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(5) สำนักผู้อำนวยการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการกำกับดูแลงานโครงการพิเศษ การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจขององค์กร การจัดทำนโยบาย แผนแม่บทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการนำองค์กร ดำเนิน การที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การดำเนินการเกี่ยวกับด้านกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 4 กอง ดังนี้
5.1 กองโครงการพิเศษ
รับผิดชอบการประสานงาน ริเริ่ม พัฒนาโครงการและดำเนินงานโครงการตามนโยบายของ
ผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐ บาล
ออกแบบรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้โครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดเตรียมเอกสารเชิงวิช าการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของผู้อำนวยการ กลั่นกรองเรื่องที่
นำเสนอ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้ข้อมูลประกอบ เพื่อวินิจฉัยสั่งการของผู้อำนวยการ
5.2 กองสื่อสารองค์กร
รับผิดชอบจัดทำแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กร และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนกลยุทธ์
สื่อสารองค์กร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย นิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ บนสื่อ Social Media ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และปรับกลยุทธ์การสื่อสารทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ คิดรูปแบบ แนวคิด (Concept) เนื้อหา (Content) ของการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ดูแลการผลิตรายการข่าว และรายการเพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
นโยบายและวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ดูแลงานผลิตและรวบรวมข่าว รวมถึงดูแลประสานงานสื่อมวลชน กองถ่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรสื่อและพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการสื่อสารองค์กร
5.3 กองคณะกรรมการและการกำกับดูแลที่ดี
รับ ผิดชอบดูแลการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย วางแผนและ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ติดตามงานตามมติของคณะกรรมการ ส่งเสริมและสนับสนุ นการ
พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของคณะกรรมการ ดู แ ลอำนวยความสะดวกสวั ส ดิ ก ารและผลตอบแทนของ
คณะกรรมการ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับ ผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดำเนินการตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลจัดการงานด้านการกำกับดูแลที่ดีขององค์การให้เป็นไปตามหลักการและแนว
ทางการกำกับดูแลที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
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1. งานคณะกรรมการ
2. งานการกำกับดูแลที่ดี
5.4 กองกฎหมาย
รับผิดชอบการตรวจและปรับ ยกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งภายในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ดำเนินการ
ทางวินัยและทางละเมิดของบุค ลากร ดำเนินคดีในศาลยุติธรรม ศาลปกครองหรือคดีอื่น ๆ พิจารณาตรวจคำ
อุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้
1. งานกฎหมายและระเบียบ
2. งานคดีและความรับผิดทางละเมิด
3. งานบริหารทั่วไปและพัฒนานิติการ
(6) สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการจัดหา
รวบรวม บำรุงรักษาวัสดุตัวอย่าง และจัดทำทะเบียนวัสดุอุเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 4 กองดังนี้
6.1 กองวิชาการวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เนื้อหาสาระ
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานพิพิธภัณฑ์รวบรวมเอกสารทางวิชาการ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ใน
เชิงวิชาการวิทยาศาสตร์สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ สำรวจ รวบรวม จัดทำข้อมูล วัตถุตัวอย่างหรือจดหมายเหตุด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับสถาบัน
วิชาการและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานเชิ งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ จัดทำ
รายงานผลวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่และบริการวิชาการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้และให้บริการ
วิชาการและวัตถุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน พัฒนาแนวคิด (Concept) และสาระวิชาการเพื่อจัดทำและ
ปรับปรุงนิทรรศการ โดยร่วมกับกองออกแบบและผลิตในการผลิตนิทรรศการและสำนักอื่น ๆ สนับสนุนศูนย์
พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนากิจกรรมและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ
6.2 กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึก ษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เนื้อหาสาระ
เชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอกสารทางวิชาการ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ
ในเชิงวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ สำรวจ รวบรวม จัดทำข้อมูล วัตถุตัวอย่างหรือ
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จดหมายเหตุด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันวิชาการและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับงาน
พิพิธภัณฑ์ จัดทำรายงานผลวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่และบริการวิช าการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้
และให้บริการวิชาการและวัตถุตัว อย่างด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาแนวคิด (Concept) และสาระ
วิชาการในการจัดทำและปรับปรุงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยร่วมกับกองออกแบบและผลิตใน
การผลิตนิทรรศการและสำนักอื่น ๆ สนับสนุนศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนา
กิจกรรมและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3 กองวิชาการประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เนื้อหาสาระเชิง
วิ ช าการด้ า นประวั ต ิว ิท ยาศาสตร์ แ ละภูม ิ ป ัญ ญาไทยสำหรับ งานพิ พ ิ ธ ภัณ ฑ์ รวบรวมเอกสารทางวิช าการ
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ในเชิงวิชาการประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ สำรวจ รวบรวม
จัดทำข้อมูล วัตถุตัวอย่างหรือจดหมายเหตุด้านประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ สร้าง
เครือข่ายความเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการและแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานเชิง
วิชาการด้านประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ จัดทำรายงานผลวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อ
การตีพิมพ์ เผยแพร่และบริ การวิชาการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้และให้บริการวิชาการและวัตถุตัวอย่างด้าน
ประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย พัฒนาแนวคิด (Concept) และสาระวิชาการเพื่อจัดทำและปรับปรุง
นิทรรศการประวัติวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย โดยร่วมกับกองออกแบบและผลิตในการผลิตนิทรรศการและ
สำนักอื่น ๆ สนับสนุนศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนากิจกรรมและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ
6.4 ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รับผิดชอบในการจัดหา รวบรวม ทำทะเบียน อนุรักษ์ บำรุงรักษาและจัดเก็บวัตถุตัวอย่างของ
สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการให้บริการ ยืม – คืน และแลกเปลี่ยนวัตถุตัวอย่างร่ว มกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการข้อมูลวัตถุตัวอย่าง ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบำรุงรักษา
ระบบฐานข้อมูลของวัตถุตัวอย่างและฐานข้อมูลต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
และประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการคลังตัวย่างวิทยาศาสตร์ การวิจัย และการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุตัวอย่าง จัดทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ตามผลการตรวจสอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย ควบคุม ดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติการคลังตัวอย่าง พร้อมวางแผนและดำเนินการ
จั ด ซื ้ อ การเก็ บ รั ก ษา และการซ่ อ มบำรุ ง ตามหลั ก วิ ช าการและมาตรฐานสากลด้ า นการอนุ ร ั ก ษ์ ดู แ ล
คลังข้อมูล ให้บริการห้องสมุดและวัตถุจดหมายเหตุด้านวิ ทยาศาสตร์ รวมถึงวัตถุจดหมายเหตุขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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(7) สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาองค์ความรู้และสื่อสารด้านธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการ
ดำเนินการจัดหา รวบรวม บำรุงรักษาวัสดุตัวอย่าง และจัดทำทะเบียนวัสดุอุเทศ และงานอนุกรมวิธานด้าน
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริห ารจัดการงานสัตว์สตัฟฟ์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
นิทรรศการ สื่อและกิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยา โดยแบ่งเป็น 4 กอง ดังนี้
7.1 กองวิชาการพฤกษศาสตร์
รับผิดชอบสำรวจ จัดหา และลงทะเบียนจัดเก็บตัวอย่างพืชเข้าในระบบคลังตัวอย่างอ้างอิง เพื่อ
เป็นตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ดำเนินงานวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับพืช เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ รวบรวม จัดหา ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพืช เพื่อเป็นเนื้อหาในการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรม
เสริมศึกษาทางธรรมชาติวิทยา จำแนกชนิด ลงทะเบียนตัวอย่างพืช สู่ฐานข้อมูลตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติ
วิทยา รวบรวมเอกสารอ้างอิงทางวิช าการด้านพฤกษศาสตร์ สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง และประสานความร่วมมือ
ในการค้นคว้าหรือร่วมวิจัยกับสถาบันวิชาการภายนอกอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนางานด้าน
พฤกษศาสตร์ ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านพฤกษศาสตร์ พัฒนาเนื้อหา แนวคิด (Concept) และปรับปรุง
นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพืช โดยร่วมกับกองออกแบบและผลิต และสำนักอื่น ๆ สนับสนุนศูนย์พัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนากิจกรรมและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ
7.2 กองวิชาการสัตววิทยา
รับผิดชอบสำรวจ จัดหา รวบรวม และลงทะเบียนจัดเก็บตัวอย่างสัตว์เข้าในระบบคลังตัวอย่าง
อ้างอิง เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ดำเนินงานวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิช าการด้านสัตววิทยา รวบรวม จัดหา ข้อมูล ทางวิช าการเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อเป็นเนื้อหาในการพัฒนา
นิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาทางธรรมชาติวิทยา จำแนกชนิด ลงทะเบียนตัวอย่างสัตว์สู่ฐานข้อมูลตัวอย่าง
อ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา รวบรวมเอกสารอ้างอิงทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง และ
ประสานความร่วมมือในการค้นคว้าหรือร่วมวิจัยกับสถาบันวิชาการภายนอกอื่น ๆ ทั้งในและต่า งประเทศ เพื่อ
นำมาพัฒนางานด้านสัตวศาสตร์ พัฒนาเนื้อหา แนวคิด (Concept) และปรับปรุงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพืช
โดยร่ว มกับ กองออกแบบและผลิต และสำนักอื่น ๆ สนับสนุนศูนย์พัฒ นาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ในการพัฒนากิจกรรมและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ
7.3 กองนิเวศวิทยา
รับผิดชอบสำรวจ จัดหา รวบรวมและลงทะเบียนจัดเก็บตัวอย่างด้านนิเวศวิทยาเข้าในระบบคลัง
ตัวอย่างอ้างอิง เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา ดำเนินงานวิจัยทางวิชาการด้านนิเวศวิทยาเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านนิเวศวิทยา รวบรวม จัดหา ข้อมูลทางวิชาการ และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ด้าน
นิเวศวิทยา เพื่อเป็นเนื้อหาในการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาทางธรรมชาติวิทยา สร้างเครือข่าย
เชื่อมโยง และประสานความร่วมมือในการค้นคว้าหรือร่วมวิจัยกับสถาบันวิชาการภายนอกอื่น ๆ ทั้งในและ
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ต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานด้านนิเวศวิทยา ให้บริการวิชาการเกี่ยวข้องกับด้านนิเวศวิทยา พัฒนาเนื้อหา
แนวคิด (Concept) และปรับปรุงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพืช โดยร่วมกับกองออกแบบและผลิต และสำนักอื่น ๆ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนากิจกรรมและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ในรูปแบบต่าง ๆ
7.4 ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์
รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำระบบการดู แ ล และบำรุ ง รั ก ษาคลั ง ตั ว อย่ า งอ้ า งอิ ง ทางธรรมชาติ ว ิทยา
ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง ให้บริการ การยืม – คืน ตัวอย่าง
และให้บริการข้อมูลตัวอย่างทางวิชาการ ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบำรุงรักษา ระบบฐานข้อมูลตัวอย่างอ้างอิง
ทางธรรมชาติวิทยา กำกับดูแลงานเชิงเทคนิคให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต (Taxidermy) และงานสตัฟฟ์
สัตว์ และดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินงานวิจัยทางด้านการรักษาตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยา สร้าง
เครือข่ายความเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้ในเชิงข้อมูลคลังตัวอย่างพืช สัตว์ หรืองาน
ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ร่วมกับนักวิชาการในการดูแลรักษาตัวอย่างที่จัดแสดงในนิ ทรรศการ กำกับ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการและกำกับความปลอดภัยตามหลักวิชาการ วางแผนและดำเนินการจัดซื้อ การเก็บรักษา
และการซ่อมบำรุงตามหลักวิชาการ ดูแลคลังข้อมูล ห้องสมุดและวัตถุจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติ
วิทยา
(8) สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
รับ ผิดชอบเกี่ย วกั บ การบริห ารจัด การ และขยายบริการกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาค (Outreach) และนอกพื้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
งานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้
8.1 กองคาราวานวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการนำนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาไปจัดแสดงยัง
โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานท้องถิ่นในต่างจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียม ได้เข้าถึงบริการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนอย่างทั่วถึง โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหรือหน่วยงานภายใน
อื่น ที่เกี่ย วข้อง ในการพัฒ นาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการนำนิทรรศการและกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจัดแสดงในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ภูมิภาคและชุมชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

1 - 13

8.2 กองจัตุรัสวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบการวางแผน ประสานงาน พัฒนาพื้นที่การให้บริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพิ่มในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อขยายโอกาสให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาส
และสามารถเข้าถึงการบริการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างทั่วถึง โดยประสานงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน
การนำนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาไปติดตั้งและจัดแสดงในลักษณะของนิทรรศการถาวรและชั่วคราว
ตลอดจนบริหารจัดการและรายงานผลดำเนินงานของการให้บริการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ต่าง ๆ
8.3 กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัก ษะในอนาคต และหรือทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ผ่านกิจกรรมการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยประสานกับหน่วยงานภายในทั้งสำนัก
วิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และศูนย์พัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหรือหน่วยงานอื่น ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ
และดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน ทั้งที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอื่นที่
น่าสนใจ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็น ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สำคัญในอนาคต
ตลอดจนประสานงานในการส่งเสริมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมเวทีการประกวดแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(9) ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรและ
ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยร่วมกับ
หน่วยงานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล ของเล่นวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
จัดการพิพิธภัณฑ์ การพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าจากองค์ความรู้แ ละความเชี่ยวชาญขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้
9.1 กองวิจัยและบริการวิชาการ
รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมในเชิงธุรกิจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นภูมิ
ปั ญ ญาไทย และการสื ่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ โดยดำเนิ น การประเมิ น ผลสำหรั บการพั ฒ นาหลัก สู ตรและการ
ฝึกอบรม อนึ่ง กองวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำระบบคลังงานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมผลงานงานวิจัยของบุคลากร
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางใน
การประเมินกิจกรรมสำหรับการพัฒนากิจกรรม นอกจากนี้ จัดหาทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการวิจัยที่
เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอีกด้วย
9.2 กองสื่อสารวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบพัฒนา ส่งเสริม และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ
(Science Popularization) เช่น การสัมมนา การเสวนา การสร้างการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมในวาระสำคัญ
ด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ร่วมกับสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานวิชาการภายนอก ในการพัฒนา จัดทำและ
เผยแพร่สื่อองค์ความรู้สำหรับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อของเล่น สื่อดิจิทัล ฯลฯ ส่งเสริมและ
ประสานงานให้เกิดการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศสู่ประชาชน โดย
ทำงานร่วมกับภาควิชาการและสื่อมวลชน ประเมินผลการเรียนรู้ และความสำเร็จในการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิจัย ค้นคว้าและ
จัดทำรายงานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ประสานงานในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนโครงการบุคลากรด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้งสำหรับภายในและภายนอก
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
9.3 กองส่งเสริมการเรียนรู้
รับผิดชอบร่วมกับสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ในการวางแผน พัฒนา กิจกรรมเสริมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนั บสนุนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พัฒนาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับ สนุน การจัดกิจ กรรม การสื่อสาร การแนะนำนิทรรศการในพิพิธ ภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การพิพิธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการสื่อสารบรรยาย
นิทรรศการ เพื่อสนับสนุนคาราวานวิทยาศาสตร์และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่อื่น ๆ
ให้บริการและดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมศึกษาให้กับ เยาวชน ครู ครอบครัว และประชาชนทั่วไปทั้งในและ
ต่างประเทศ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่ ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ งานชุมนุมเยาวชน ฯลฯ ประเมินผลความสำเร็จของการจัดกิจกรรม เพื่อประกอบในการปรับปรุง
พัฒนา
(10) สำนักบริการผู้เข้าชม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและบริหารระบบการบริการผู้เข้าชม เพื่ออำนวยความ
สะดวก สร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ เช่น หอพัก รถรับ -ส่ง การจราจร ร้านอาหาร
และพื้นที่การให้บริการ ฯลฯ รวมทั้งการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ และการบริหารจัดการ
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อาสาสมัครในส่วนการบริการของพิพิธภัณฑ์และสำนักต่าง ๆ รวมถึง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้
10.1 กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
รับผิดชอบระบบการให้บริการผู้เข้าชมรวมถึงบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องต่าง
ๆ แก่ผู้รับบริการ เช่น ระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชม การให้ข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้บริการ การให้ข้อมูลในส่วนของการเข้าชมทั้งทางโทรศัพท์และช่องทาง online ต่าง ๆ งาน
ให้บริการหอพัก ระบบการรับจองเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
และคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การสำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ในส่วนของ
งานบริการและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งออกแบบ ตกแต่งพื้ นที่ให้บริการและสภาพภูมิ
ทัศน์ในภาพรวม เพื่อบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่
กำหนด การจัดระบบบริการขนส่งภายในและการดูแลด้านความปลอดภัยของผู้เข้าชม รวมถึงดูแลความเรียบร้อย
ในการให้บริการ ร้านอาหาร สถานที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ สำหรับผู้รับบริการ รวมทั้งการ
ให้บริการหอพักสำหรับงานค่ายวิทยาศาสตร์และสำหรับผู้เข้าชมภายนอกที่จองเข้าพัก รวมถึงงานบริการผู้เช้าชม
ในส่วนหน้าทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10.2 กองอาสาสมัคร
รับผิดชอบการกำกับดูแลและจัดทำแนวทางการสรรหาอาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
วางแผน การควบคุมดูแลและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร ทำงานร่วมกับสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งส่วนงานอื่น ๆ ในการพัฒนา ให้ความรู้ ทักษะ เทคนิค
และข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้อาสาสมัครปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานและสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
อาสาสมัครเพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และงานอาสาสมัครในภาพรวมทั้งหมดของทุกส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10.3 กองบริการลูกค้าสัมพันธ์
รับผิดชอบงานจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย ดูแลฐานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ รับผิดชอบการบันทึกสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและบริการ ระบบงานสมาชิก จัดระบบฐานข้อมูลสมาชิก สร้างเครือข่าย
พันธมิตร ขยายฐานลูกค้า ดูแลสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัตรสมาชิก รวมถึงงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า (VOC) ดูแลช่องทางในการสื่อสารรับข้อร้องเรียนและระบบการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า ติดตามผลการดำเนินงาน การสำรวจประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการ บริหารจัดการ
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สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ (CRM) ตอบสนองต่อความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า
(11) สำนักบริการกลาง
รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจภายในองค์กร ด้านการบริหารงานสารบรรณ ควบคุม ดูแลการ
จัดส่งหนังสือเข้า -ออกให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ด้านทรัพยากรบุคคลทั้งการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้ง สนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 4 กอง ดังนี้
11.1 กองกลาง
รับผิดชอบการดำเนินงานทางด้านสารบรรณ ออกเลขคำสั่ง ตรวจร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ
ราชการ แจ้งเวียนหนังสือและจัดทำแบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความและหนังสือส่งออก กำหนดตัวย่อและ
หมายเลขหน่วยงานย่อย สำรวจและทำลายเอกสารขององค์กรให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ให้บริการการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลาง รถเช่าบริการส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือบันทึกและนัดหมายให้กับผู้บริหาร องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การบริหารจัดการ การขอใช้ห้องประชุม และกำกับดูแลความสะอาดภายใน
อาคารและเครื่องใช้สำนักงานส่วนกลาง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. งานยานยนต์
3. งานช่วยอำนวยการ
4. งานบริการกลาง
11.2 กองทรัพยากรบุคคล
รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ด ้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทำแผน
อัตรากำลัง ปรับปรุงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง จัดทำ
โครงสร้างอัตราเงิน และค่าตอบแทน จัดทำฐานข้อมูล บุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงจัด
สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละบริ ห ารแรงงานสั ม พั น ธ์ วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทำ
สมรรถนะ (Competency) ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ประเมินช่องว่างสมรรถนะ จัดทำแผนพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ การจัดการความก้าวหน้าใน
สายอาชี พ (Career management) และการจั ด ทำแผนสื บ ทอดตำแหน่ ง (Succession Planning) รวมถึ ง
ดำเนินการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent management) และการเสริมสร้างค่านิยมและความผูกพันองค์กร
รวมทั ้ ง สนั บ สนุ น ระบบการบริ ห ารจั ด การความรู ้ ( Knowledge Management) ความปลอดภั ย และ
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สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน รวมทั ้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของหน่ ว ยงานอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหรื อ ที ่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยแบ่งเป็น 2 งานดังนี้
1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. งานพัฒนาบุคลากร
11.3 กองการเงินและบัญชี
รั บ ผิ ด ช อบการตรว จสอบเอกสารการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ทุ ก ประเภทให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการรับ – จ่ายเงินทุก
ประเภทขององค์กร ลูกหนี้เงินยืม การเก็บรักษา การวางฎีกา การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตลอดจนดำเนินการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชี ตามหมวดหมู่ ต้นทุน
กิจกรรม ปิดบัญชีและออกรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แก่ งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน งบกระแสเงินสด พร้อมรายละเอียด
ประกอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี จัดทำงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีขององค์กร ทะเบียนคุมทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาและนำส่งงบการเงินให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดย
แบ่งเป็น 2 งาน ดังนี้
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
11.4 กองการพัสดุ
รับผิดชอบการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยการชื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง พร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ตรวจสอบติ ดตามผลจัดชื้อจัดจ้าง
ตามแผนปฏิบัติการ ให้คำแนะนำในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การแจ้งผู้ทิ้งงาน รวมถึงการบริหาร
พัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่าย เป็นต้น และ
การปฏิบัติงานอื่นใดภายใต้พระราชบัญญัติการจัด ชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำหนด รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 2 งาน
ดังนี้
1) งานจัดซื้อจัดจ้าง
2) งานคลังพัสดุ
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(12) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
รับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแผน การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการบริหาร
ความเสี่ย งและควบคุ มภายใน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่ว ยงานอื่ นที่ เกี่ยวข้อ ง หรือที่ได้ รั บ
มอบหมาย โดยแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้
12.1 กองยุทธศาสตร์และความเสี่ยงองค์กร
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางหรือนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/แผน
วิส าหกิจ ไปสู ่ การปฏิ บ ั ติ การบริห ารความเสี ่ย งและการควบคุ มภายใน การติดตามหรื อ สนับสนุ น และให้
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อ
บริหารความเสี่ยงในโครงการที่สำคัญ การจัดทำรายงานและวิเคราะห์เพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจ
จัดทำและทบทวนแผนบริหารภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดทำ
และทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ตลอดจนการสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในความสำคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนวิสาหกิจขององค์กร การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานในความรับผิดชอบและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.2 กองแผนและงบประมาณ
รับผิดชอบงานด้ านการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อการตั้งกรอบงบประมาณประจำปีให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ / แผนวิ ส าหกิ จ ขององค์ ก ร และนโยบายรั ฐ บาลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง จั ด ทำงบประมาณ
ประจำปี และดำเนินการในกระบวนการคำขอ คำชี้แจง รวมถึงงานอื่น ๆ ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
ประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามขั้นตอนของกฎหมายด้านการงบประมาณ
เช่น การขออนุมัติเงินประจำงวด การโอนเพิ่ม-ลด และเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี การ
ควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นต้น การเก็บและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถานะเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
พร้อมสรุปเปรียบเทียบแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบงบประมาณ การจัดทำคำขอและหรือ
รายละเอียดประกอบคำของบประมาณให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึง การปฏิบัติงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานในความรับผิดชอบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.3 กองติดตามและประเมินผล
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา รวบรวมและวิ เคราะห์ด้านการติดตามและประเมินผลขององค์กร
ในมิติ/ด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจและหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจกำหนด การจัดทำข้อตกลงด้านการประเมินคุณภาพองค์กร การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
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ต่าง ๆ ขององค์กร การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการประเมินคุณภาพองค์กร ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผน
วิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญขององค์กร เป็นต้น การปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ภายใน รวบรวมผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในขององค์กร พัฒนาประเมิน บูรณาการกิจกรรมการ
ควบคุม (Existing Control) เช่น การจัดทำ ปค. 4 ปค. 5 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น
ตลอดจนการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุม ภายใน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือนและหรือรายไตรมาส เป็นต้น รวมทั้งรายงาน
สรุปผลการประเมินมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) และจัดทำรายงานประจำปี
ขององค์ กร ตลอดจนการสร้ างการรั บ รู ้ และความเข้ า ใจแก่ บุ คลากรในองค์ กร เกี่ ยวกับระบบติ ดตามและ
ประเมินผล ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานในความรับผิดชอบ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(13) สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ
รับผิดชอบสนับสนุนการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ด้านการออกแบบ และผลิตนิทรรศการ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดการห้องสตูดิโอ การดูแลและซ่อมบำรุงนิทร รศการ
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้
13.1 กองออกแบบและผลิต
รับผิดชอบควบคุมการผลิตสื่อทั้งหมดในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออกแบบและ
สร้างนิทรรศการตามแนวทางที่พิพิธภัณฑ์กำหนด ออกแบบและผลิต สื่อกราฟิก สื่อมัลติมีเดียและชิ้น งาน
นิทรรศการ ผลิต สร้าง ซ่อมและบำรุงรักษาชิ้นงานนิทรรศการ ประมาณการราคาและประสานผู้รับเหมา (หาก
มี) บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ กำกับดูแล ผลิตรายการโทรทัศน์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดูแลคลังวัสดุและอะไหล่
เพื่อประกอบการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางจัดเก็บสื่อและบริการสื่อ/นิทรรศการให้ แก่พิพิธภัณฑ์และ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตามที่ร้องขอ
13.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
รับผิดชอบศึกษา วิจัย และจัดทำร่างนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับผิดชอบวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษา เว็บไซต์ของ
องค์กร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล
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บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดทำนโยบาย ควบคุม ประสานงาน และดำเนินการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ข้อมูล/การสำรอง
ข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิว เตอร์ แม่ ข่ าย (server) ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
วางแผน ควบคุม ประสานงาน และดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบคอมพิวเตอร์ และจัดทำ
การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.3 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบการควบคุมดูแลงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาผัง
การใช้พื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็ นไปตามแนวทางการ
ดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดูแลอาคารสถานที่ การบริการด้านสาธารณูปโภค และ
ตรวจสอบบำรุงรักษา บริหารจัดการระบบประกอบอาคารโครงสร้าง ระบบประกอบอาคารและสถาปัตยกรรม
และงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิ ทัศน์ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสาธารณูปโภค/สิ่งแวดล้อม และกำหนดรายละเอียดและประมาณ
ราคาการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในองค์การพิพิธ ภั ณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำกับดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำ
สำนักงาน การให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพสิ่งแวดล้อม และระบบประกอบอาคารด้าน ต่าง ๆ
แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
(14) สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน วิจัย และพัฒ นาฐานข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายด้าน
การตลาด การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ และการระดมทุน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งเป็น 3 กอง ดังนี้
14.1 กองสารสนเทศการตลาด
รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศการตลาด โดยจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ข้อมูล
ทรัพยากรองค์กร สำรวจ รวบรวม ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและเสนอแผนทางธุรกิจและกล
ยุทธ์ทางการตลาดในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและนำไป
จัดทำมูลค่าเพิ่มและสร้างมูล ค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ให้ได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานเครือข่าย จัดทำแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการขายและแสวงหาช่องทาง
การสื่อสารทางธุรกิจและสร้างการรั บรู้เชิงการตลาดทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ประเมินผลการ
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ดำเนินงานทางธุรกิจ รายได้และผู้เข้าชม เพื่อปรับแผนงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ แนวโน้มทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
14.2 กองพัฒนาธุรกิจ
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาธุรกิจ การจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ วางแผนการประกอบธุรกิจของ
องค์กร เพื่อเสนอแนวทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อสานต่อกลุ่มเป้าหมายเดิม
และส่งเสริมธุรกิจในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ร่วมบริหารผลตอบแทนจากทรัพยากรขององค์กรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงโครงการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมลงทุนเพื่อการระดมทุนทางธุรกิจและการสร้างสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขับเคลื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
14.3 กองความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์
รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และเครื อ ข่ า ยทั ้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
ประสานงานโครงการความร่วมมือตามแผนธุรกิจองค์กร การระดมทุนเพื่อร่วมทุนกับเครือข่ายในการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการให้บริการขององค์กร การจัดทำสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย และรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ/
เอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางต่างประเทศ งานสารัตถะและงานประสานงานที่
เกี่ยวกับความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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บทที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กรกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปี 2564
2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (Internal Environment)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ การ
วิเคราะห์ PESTEL
วิเคราะห์ PESTEL
Opportunities
Threats
Political: การเมือง
นโยบายภาครัฐด้านต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงและนโยบายทางการเมือง
การพัฒนาและสนับสนุนทางด้าน
ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร เช่น การ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกเลิก การเก็บค่าเข้าชม การขยายการบริการ
เพิ่มมากขึ้น
ไปสู่ภูมิภาค
Economic: เศรษฐกิจ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลต่องบประมาณที่
ทำให้มีโอกาสขยายกลุ่มผู้รับบริการ
ได้รับและส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ
เพิ่มขึ้น
• อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพ
ในการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
Social: สังคม
สังคมไทยให้ความสนใจและส่งเสริมให้ • ความสัมพันธ์กับ ชุมชน ใน พื้น ที่ยังคงต้อง
บุตรหลานเข้าไปเรียนรู้ และมี
มีการพัฒนาความขัดแย้งกันกับชุมชนใกล้
ประสบการณ์ในแหล่งเรียนรู้ตาม
พื้นที่พิพิธภัณฑ์
อัธยาศัย ด้านพิพิธภัณฑ์และศูนย์
• มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการมี
การเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น
ทางเลือกมากขึ้น
Technological:
• การเปลี ่ ย นแปลงเทคโนโลยี แ ละ • การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ร ว ด เร็ว (Disruptive
ของเทคโนโลยีทำให้งบประมาณในการ
Technology) ท ำ ให้อพวช. มีการ
จัดทำชิ้นงานและนิทรรศการ รวมทั้ง
พัฒ นาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
กิจกรรมต่าง ๆ สูงขึ้น
เพื ่ อ การนำเสนอการเรี ย นรู ้ ที่ • เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำ
ทันสมัย
ให้ต้องจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีอยู่
• เทคโนโลยี ด ้ า น ดิ จ ิ ท ั ล ท ำให้
ตลอดเวลา
อพวช. มี โ อกาสในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีการเรียนรู้ไปเป็นแบบ
ออนไลน์ เตรียมเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่
(New normal) เช่ น การพั ฒ นา
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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วิเคราะห์ PESTEL

Legal: กฎหมาย

Environmental:
สภาพแวดล้อม

Opportunities
ชิ้นงานและการจัดแสดงนิทรรศการ
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• มีการออกระเบียบ ข้อบังคับใหม่
เพื่อตอบสนองการหารายได้นอกงบ
และทำให้เกิดความคล่องตัวใน
กระบวนการทำงาน เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง
• อาจมีกฎหมายที่ออกมาใหม่ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ของ อพวช.
จากนโยบาย 5+5 S-curve กับ
Thailand 4.0 ทำให้ อพวช.จะมี
ภารกิจในการจัดแสดงและกิจกรรม
ด้าน วทน. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จิต
วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและ
สังคมไทยมากยิ่งขึ้น

Threats

กฎหมายของประเทศยังไม่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้แบบ อพวช. เช่น มาตรการ
การลดหย่อนภาษีอากรสำหรับผู้ให้การ
สนับสนุนการครอบครองซากสัตว์คุ้มครองเพื่อ
การอนุรักษ์

2.2 ค่าเป้าหมายที่สำคัญ และ SWOT ของ อพวช.

แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจำปี 2564
(หน้า 1-6)

1) ค่าเป้าหมายที่สำคัญของ อพวช. ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง ปี 2564
ที่มา
หน่วย ตัวชี้วัดองค์กร (KPI)
ของ
ตัวชี้วัด
นับ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เข้าชม
คน
2,100,000*
1.1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
600,000
1.2 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
400,000
1.3 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
600,000
1.4 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
500,000
2. จำนวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์
คน
440,000
3. จำนวนผู้เข้าชมกิจกรรมการเรียนรู้
คน
745,120
วิทยาศาสตร์
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
ปรับลดค่าเป้าหมาย
เนื่องจากการแพร่ระบาด
COVID-19 เป็น 806,480
คน
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ที่มา
ของ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

4. จำนวนจังหวัดและจำนวนคน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน
วิทยาศาสตร์
5. จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์
7. ร้อยละของความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
8. จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับจากการประกวด
แข่งขันในระดับนานาชาติ
9. จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่สู่
สาธารณะ
10. จำนวนรายการเผยแพร่ความรู้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง
ศูนย์นวัตกกรรมแห่งอนาคต
(Futurium)
12. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ
(Enables)

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดองค์กร (KPI)

คน

500,000

คน

1,100,000

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

รางวัล

8

เรื่อง

18

รายการ

6

ร้อยละ
(สะสม)

100

ระดับ

ระดับคะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนด โดย
คณะอนุกรรมการการ
กำกับดูแลการบริหาร
องค์กรของรัฐวิสาหกิจ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
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บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ อพวช. ประจำปี 2564

ที่มา
ของ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดองค์กร (KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

1. ความสำเร็จในการเสริมสร้างความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ประชาชนตามนโยบายของรัฐ
- จำนวนอำเภอที่จัดแสดงนิทรรศการ อำเภอ
เคลื่อนที่
2. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่
ร้อยละ
เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่าย ร้อยละ
ตามแผน
3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน
ระดับ
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency
(ตัวชี้วัดร่วม)

ระดับ 1 55 อำเภอ
ระดับ 2 56 อำเภอ
ระดับ 3 57 อำเภอ
ระดับ 4 58 อำเภอ
ระดับ 5 59 อำเภอ
ระดับ 1 80%
ระดับ 2 85%
ระดับ 3 90%
ระดับ 4 95%
ระดับ 5 100%
ระดับ 1 1
ระดับ 2 2
ระดับ 3 3
ระดับ 4 4
ระดับ 5 5
4. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. ล้านคน ระดับ 1 2.61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม
ระดับ 2 2.90
วิทยาศาสตร์ และจำนวนผู้เข้าร่วม
ระดับ 3 3.19
กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ระดับ 4 3.48
เคลื่อนที่
ระดับ 5 3.77
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ระดับ ระดับ 1 1
ตามโครงการ SCIENCE DELIVERY
ระดับ 2 2
BY NSM ประจำปี 2564
ระดับ 3 3
ระดับ 4 4
ระดับ 5 5

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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ที่มา
ของ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดองค์กร (KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

6. จำนวนรางวัลการประกวดแข่งขัน/
รางวัล
โครงการ/ สิ่งประดิษฐ์/ นวัตกรรม ใน
ระดับนานาชาติจากการสร้างแรง
บันดาลใจด้าน วทน.

ระดับ 1 7
ระดับ 2 8
ระดับ 3 9
ระดับ 4 10
ระดับ 5 11
7. จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ ผลงาน ระดับ 1 41
เทคโนโลยีที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับ 2 43
ระดับ 3 45
ระดับ 4 47
ระดับ 5 49
8. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ระดับ ระดับ 1 1
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแรง
ระดับ 2 2
บันดาลใจทางด้าน วทน.
ระดับ 3 3
ระดับ 4 4
ระดับ 5 5
9. ระดับความสำเร็จของการยกระดับ
ระดับ ระดับ 1 1
คุณภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้าน
ระดับ 2 2
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ระดับ 3 3
นวัตกรรม ให้เทียบเท่าระดับสากล
ระดับ 4 4
ระดับ 5 5
10. Core Business Enables (8 ด้าน) ระดับ ระดับ 1 1
ระดับ 2 2
ระดับ 3 3
ระดับ 4 4
ระดับ 5 5
หมายเหตุ *ตัวชี้วัดมีการปรับลดค่าเป้าหมายเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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2) SWOT ของ อพวช.
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weeknesses)

โอกาส (Opportunity)

1) เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ช ั ้ น นำ 1) บุคลากรมีช่วงห่างและ

นโยบายต่าง ๆ ของ
ประเทศเปิดโอกาสและ
สอดคล้องภาระหน้าที่ของ
อพวช. ส่งผลได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล

ของภู ม ิ ภ าคได้ ร ั บ การ
ยอมรับจากสังคมไทย

จำนวนไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2) อพวช. มี ค วามคล่ อ งตั ว 2) ยังไม่สามารถขยายและ

ของการบริ ห ารจั ด การ
องค์กร

รองรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
อื่น ๆ

3) มีระบบการจัดการที่เป็น 3) ขาดแผนการบริหาร

มาตรฐาน

จัดการพื้นที่ และ
โครงสร้างพื้นฐาน

4) อพวช. มุ่งเน้นการวิจัย

4) การบริการผ่านระบบ
ด้านความหลากหลายทาง เทคโนโลยีสารของ อพวช.
ชีวภาพและการสื่อสาร
ยังไม่ตอบสนองต่อการ
ทางวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงของสังคม

5) มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น 5) ขาดการทำการตลาดและ

มีความเชี่ย วชาญเฉพาะ ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
ด้าน และมีความคล่องตัว
ในการบริหารงาน
บุคลากร
6) เป็นองค์กรที ่มี ความโดด 6) อพวช. ไม่มีการจัดการ
เด่ น ในการสร้ า งความ
ความรูอ้ ย่างเป็น

อุปสรรค (Threat)

1) สังคมไทยยังให้ความ
สนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้
รับความสนใจมากพอ
2) สังคมไทยให้ความสนใจ 2) ขาดบริการขนส่ง
พาบุตรหลานมาเรียนรู้ มวลชนสาธารณะจาก
แหล่งเรียนรู้ และมีความ กรุงเทพฯ เข้าถึง อพวช.
สนใจแหล่งท่องเที่ยว
คลองห้า ปทุมธานี
ประเภทพิพิธภัณฑ์มากขึ้น
3) คนไทยยังได้รับบริการ 3) มีแหล่งเรียนรู้ใหม่
ด้านการศึกษาที่มีความ เพิ่มขึ้น ทำให้
เหลื่อมล้ำ ทำให้ อพวช. กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือก
มีโอกาสด้านคาราวาน ที่จะไม่มาใช้บริการ
วิทยาศาสตร์มากขึ้น
อพวช. มากขึ้น
4) การเปลี่ยนแปลง
4) กฎหมายของประเทศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ยังไม่เอื้อต่อการบริหาร
รวดเร็ว ทำให้ อพวช.
จัดการแหล่งเรียนรู้แบบ
สามารถนำเสนอการ
อพวช. ข้อกฎหมายที่
เรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการ
หลากหลายกลุ่มที่ดีขึ้น
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของ อพวช.
5) กิจการเพื่อสังคมของ 5) โอกาสที่พิพิธภัณฑ์จะ
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ ถูกปิดบริการชั่วคราวทำ
อพวช. ขยายตลาดให้ ให้ไม่สามารถบริการได้
มากขึ้น หน่วยงาน
ต่อเนื่อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
6) การเปลี่ยนแปลงสภาพ 6) มีการประกาศกฎ
ภูมิอากาศของโลก ส่งผล กระทรวงฯ ส่งผลให้

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weeknesses)

ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์

7) มีเครือข่ายความร่วมมือที่ 7)

เข้มแข็ง

8) ก า ร เ ป ิ ด พ ิ พ ิ ธ ภ ั ณ ฑ์

พ ร ะ ร า ม เ ก ้ า ท ำ ใ ห้
ประชาชนมอง อพ. เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น

9) การเป็นหน่วยงานใน อว.

ทำให้มีโ อกาสทำงานกับ
มหาวิทยาลัยได้ใกล้ชิดขึ้น
และมีโอกาสด้านการวิจัย
มากขึ้น

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

ระบบในด้านที่
ให้ อพวช. ได้รับความ
อพวช. มีความเป็น สนใจจากสังคม
เลิศ

อพวช. ยังขาดแผน
และบุคลากรด้าน
ธุรกิจเชิงพาณิชย์
เพื่อหารายได้

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่
กลุ่มโรงเรียนที่เดินทางมา
เยี่ยมชม อพวช. ลดลง
และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
7) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 7) การจัดกิจกรรม
และการตื่นตัวของผู้สูงวัย ลักษณะของ Event หรือ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนา งานคาราวานวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ สังคมสูงวัย
จะมีข้อจำกัดมากขึ้น
ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ
8) ระบบการประเมินผล 8) ภาคเอกชนขาดความ
องค์กรจากภายนอก
สนใจในการเป็น
กระตุ้นให้การบริหาร
ผู้สนับสนุน เนื่องจาก
จัดการองค์กรของ อพวช. สภาพเศรษฐกิจของ
มีประสิทธิภาพและ
ประเทศ
ประสิทธิผล ระบบการ
ประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก
9) โอกาสในการสร้าง
9) ต้นทุนต่อหัวที่สูงขึ้น
ระบบการเรียนรู้ใหม่ผ่าน จากสถานการณ์ New
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Normal

10) ความต้องการเรียนรู้

ทักษะใหม่เพื่อการ
ทำงานหรือการสร้าง
อาชีพ
11) ความต้องการสืบค้น
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และการหา
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

10) เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19)
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weeknesses)

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

ข้อมูลผ่านออนไลน์
เป็นที่นิยมมากขึ้น
12) การท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่ม
Edutainment เป็นที่
นิยมมากขึ้น
13) มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะ
ใช้เวลาในการทบทวน
และระบบการทำงาน
รวมทั้ง Up skill และ
Reskill
2.3 ผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 (Residual Risk)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อพวช. ประจำปี 2563 อพวช. มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

▪ ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย
1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
3) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
4) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
5) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID19 (CR01)
▪ ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03) เนื่องจากมีการลงนาม
ในสัญญาล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินงานก่อสร้างโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) เนื่องจากงบประมาณประจำปี 2563 ที่ได้รับ
อนุมัติล่าช้า ประกอบกับการแพร่ระบาด COVID-19 นั้น ส่งผลให้การก่อหนี้และตรวจรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02) เนื่องจากแพร่ระบาด
COVID-19 ส่งผลให้ไม่ ได้แผนพัฒนาองค์กรบนสถาปัตยกรรมได้ สำเร็จ ได้เพียงแผนการดำเนินงานของที่
ปรึกษาเท่านั้น
4) ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03) เนื่องจากแพร่
ระบาด COVID-19 ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ แต่สามารถ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของ สคร.

▪ รายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) :
ปี 2563 อพวช. มีจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รวมกับผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ของ อพวช. สูงกว่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 54.89 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม อพวช. ตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563 เป็นไปตามแผนร้อยละ 100
1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) – เป็นไปตามเป้าหมาย
แกน
แผน
ผล
ผลต่างจากแผน
สูงกว่า
6,705,000
10,385,548
ผลกระทบ (Impact) : จำนวนผู้เข้า
54.89%
(855,000 คน +
(927,625 คน +
ชม (คน +จำนวน Pageview)
5,850,00 Pageview) 9,457,923 Pageview)
โอกาส (Likelihood) : ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้
100 %
100%
เป็นไปตามแผน
เข้าชม อพวช. ตามแผนปฏิบตั ิการที่
ได้รับงบประมาณปี 2563 (%)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02) :
ปี 2563 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้ามีจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์รวมกับผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ของ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า สูงกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 190.65 ส่วนระดับพึงพอใจในการเข้ารับบริการ มี
ความพึงพอใจมากที่สุดระดับ 1 เฉลี่ยทั้งปี 4.65 คะแนน โดยมีแผนปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็น
2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (SR02)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) --- เป็นไปตามเป้าหมาย
แกน

ผล

ผลต่าง
จากแผน

ระดับ 1 พึงพอใจมากที่สุด
(4.65 คะแนน)

ตามแผน

1,534,491
(203,324 คน + 1,331,167
Pageview)

สูงกว่า
เป้าหมาย
190.65 %

แผน

ผลกระทบ (Impact) :
ระดับ 1 (4.50-5 คะแนน)
ระดับความพึงพอใจใน
พึงพอใจมากที่สุด และมีแผนการ
การเข้ารับบริการ (%)
ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็น
โอกาส (Likelihood) :
527,948
จำนวนผู้ใช้บริการ (คน+
(227,948 คน + 300,000
จำนวน Pageview)
Pageview)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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3) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03) :
ปี 2563 อพวช. มีผลการดำเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
93.07 โดยความสำเร็จของกิจกรรมตามงวดงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แกน

3) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผน
ผล

ผลกระทบ (Impact) :
ร้อยละการเบิกจ่าย (%)

เบิกจ่ายร้อยละ 96-100

เบิกจ่ายร้อยละ 93.07

โอกาส (Likelihood) :
การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
ไว้มากกว่า 4 เดือน

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลต่าง
จากแผน
ต่ำกว่า
6.93%
ล่าช้ากว่าแผน
มากกว่า 4 เดือน

2 - 12

4) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01) :
ปี 2563 อพวช. มีรายได้นอกงบประมาณรวม 37.29 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ
6.78 และมีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ ปี 2563
ต่ำกว่าร้อยละ 1.46
4) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - เป็นไปตามเป้าหมาย
แกน
แผน
ผล
ผลต่างจากแผน
ผลกระทบ (Impact) :
40 ล้านบาท
37.29 ล้านบาท
ต่ำกว่า 6.78 %
เงินรายได้ (ล้านบาท)
โอกาส (Likelihood) :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
100%
98.54%
ต่ำกว่า 1.46%
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการหา
รายได้ ปี 2563

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

2 - 13

5) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) : ปี 2563 อพวช. มีการเบิกจ่าย
งบลงทุนร้อยละ 73.77 ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26.03 โดยมีร้อย
ละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 19.70%
5) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แกน
แผน
ผล
ผลต่างจากแผน
ผลกระทบ (Impact) :
เบิกจ่ายร้อยละ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 100
ต่ำกว่า 26.03
73.77
(%)
โอกาส (Likelihood) :
ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 80.30 ของ
ร้อยละของสัญญาทีม่ ีการ
สัญญาที่มีการจ่ายเงิน สัญญาที่มีการจ่ายเงิน ต่ำกว่า 19.70%
จ่ายเงินลงทุน (%)
ลงทุน (%)
ลงทุน (%)
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6) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) : ปี 2563 อพวช. ไม่เกิดอุบัติเหตุ
6) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - เป็นไปตามเป้าหมาย
แกน
แผน
ผล
ผลต่างจากแผน
ผลกระทบ (Impact) :
ปฐมพยาบาล
ไม่เกิดความเสียหาย
เป็นไปตามแผน
ความเสียหาย (ระดับ)
โอกาส (Likelihood) :
ไม่เกิน 13 ครั้ง
0 ครั้ง
เป็นไปตามแผน
ความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ (ครั้ง)

7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการจัดการองค์กร (OR02) :
ในปี 2563 อพวช. เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 2
ส่วน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบงบประมาณ บัญชี
การเงิน และพัส ดุ และสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) อพวช. มีผ ลการ
ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ประเมิน EA Maturity และกรอบแนวทางที่จะ
ใช้ทำ EA แต่ได้รับแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯระบบ EA แล้ว ส่วนระบบ ERP มีการฝึกอบรม
การใช้งานระบบ ERP ให้กับผู้ใช้งานแล้ว
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7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการจัดการองค์กร (OR02)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แกน
แผน
ผล
ผลต่างจากแผน
ผลกระทบ (Impact) :
ประเมิน EA Maturity
ได้แผนการดำเนินงาน
ระดับความสำเร็จของการ และได้กรอบแนวทางที่
ไม่เป็นไปตามแผน
ของที่ปรึกษาฯ EA
ดำเนินงาน EA
จะใช้ทำ EA
โอกาส (Likelihood):
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ระดับความสำเร็จของการ
เป็นไปตามแผน
ERP ให้ผู้ใช้งาน
ERP ให้ผู้ใช้งาน
ดำเนินงานระบบ ERP

8) ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ
และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(OR03) : ปี 2563 อพวช. จั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ เสริ ม สร้ า ง อพวช. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี่มี
องค์ประกอบและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลแล้วเสร็จตาม
แผนที่กำหนดไว้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ 85.76
ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 14.24
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8) ความเสี่ยงจากการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบและ
การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (OR03)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แกน

แผน

ผลกระทบ (Impact) :
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ

ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการตาม
แผนฯ ร้อยละ 100

ผล
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการตาม
แผนฯ ร้อยละ
85.76

โอกาส (Likelihood) :
ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลาทีด่ ำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนดไว้ ตามแผนที่กำหนดไว้
(เดือน)

ผลต่างจากแผน
ต่ำกว่า
14.24

เป็นไปตามแผน

9) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01):
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) เรื่องความเสี่ยงจาก
เจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID19 (CR01) ซึ่งในปี 2563 อพวช. ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
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๙) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
ไตรมาส 4/2563 (สะสม) - เป็นไปตามเป้าหมาย

แกน
ผลกระทบ (Impact) :
ระดับความรุนแรง
โอกาส (Likelihood) :
จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)

แผน
ไม่พบเจ้าหน้าที่ทไี่ ม่
ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด
จำนวน 0 ครั้ง

ผล

ผลต่างจากแผน

ไม่พบเจ้าหน้าที่ทไี่ ม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนด

เป็นไปตามแผน

จำนวน 0 ครั้ง

เป็นไปตามแผน
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2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กรกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
▪ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จากแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559-2564 รายละเอียด
ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Inspiration
for Everyone everywhere)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 1
สานพลั ง ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา สื ่ อ มวลชน ชุ ม ชนและ
ประชาคมวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3
ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และอาชี พ วิ ท ยาศาสตร์ ต าม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุสาหกรรมของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4
เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และมีมาตรฐาน
ระดับสากล (High Quality Service in Lifelong Learning in Science)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้
เชื ่ อ มโยงกั บ โลกอาชี พ ในอนาคต และเตรี ย มสั ง คมให้ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อ รองรับความ
ต้องการของประเทศ
เป้ า ประสงค์ ท ี ่ 3 บริ ห ารองค์ ก รและงบประมาณอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Budget Efficiency in
management)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการ
โลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 8
จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการ ทบทวน
อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 9
พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 10
ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการกำกับที่ดีภายใน
องค์กร
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กลยุทธ์ที่ 11

แสวงหาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
จากหน่วยงานภายนอก
▪ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กรกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ปี 2564
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง
องค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
- ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับ
ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง
องค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
- ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
-

ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

-

ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)

- ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
- ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง
องค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
- ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
-

ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

-

ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)

-

ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
- ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการ
แพร่ระบาด COVID-19 (CR01)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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---ประเภทความเสี่ยง--------------------------------สาเหตุความเสี่ยง----------------------------- ---ปัจจัยเสี่ยง---

การเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อพวช. บับที่ 5 พ.ศ. 256 -2564 และการบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2564
เป้าประสงค์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 3

ประชาชนไทยในทุกวัย ในพื้นที่สามารถเข้าถ งการ
เรียนรู้ท ี่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน.
(Science inspiration for Everyone everywhere)

บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้า นวิทยาศาสตร์ที่มีคุณ ภาพ
เชื่อ ถือได้ และมีมาตรฐานระดับ สากล

บริหารองค์กรและงบประมาณอย่า งมีป ระสิทธิภาพ

ยุท ธศาสตร์ 1
ขยายบริการการเรียนรู้ส ู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้น ที่

ยุท ธศาสตร์ 2
สร้างสรรค์องค์ความรู้แ ละ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์

(Budget Efficiency in Management)

(High Quality Service in lifelong learning in science)

ยุท ธศาสตร์ 3
เสริมสร้า งโอกาสทางธุรกิจ

ยุท ธศาสตร์ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ

1. ความเสี่ยงจากจานวนผู้เข้าชม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

2. ความเสี่ยงจากการพัฒ นา
ศูน ย์นวัต กรรมแห่งอนาคต
ไม่เป็นไปตามที่กาหนด (SR02)

3 ความเสี่ยงจากรายได้
นอกงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)

4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FR02)

5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ (OR01)

6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
จัด ทาข้อ เสนอนิทรรศการใหม่ได้
ตามเป้า หมาย (OR02)

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการ
บริหารจัด การด้วยระบบดิจ ิทัล
ทั้งองค์กรได้ (Digital
transformation) (OR03)

8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่ง ตั้ง
ตาแหน่งที่สาคัญ ตามโครงสร้า งไม่ได้
ตามที่กาหนด (OR04)

9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช.
ไม่ปฏิบัต ิตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. ก าหนดจากกรณีก ารแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01)

1.1 การแพร่ระบาด COVID-19
(SRF011)

2.1 การไม่ยอมย้ายออกของชาวบ้าน
ที่อยู่ในพื้นที่โครงการตามคาสั่งศาล
(SRF021)

3.1 รายได้จากผู้สนับ สนุน การ
ดาเนินงานของ อพวช. ในรูป ของตัว
เงินไม่เ ป็น ตามเป้าหมาย (FRF011)

4.1 ขอบเขตงาน คุณ ลักษณะ
เฉพาะ และราคากลางล่าช้า
(FRF021)

5.1 การดูแลระบบความปลอดภัย
พื้น ที่ใ ห้บ ริการภายนอกอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

6.1 การปรับโครงสร้างใหม่มีความ
ซับซ้อ นต่อการปฏิบัติงานของนักวิช าการ
ที่รับผิดชอบงานเดิม งานหน้าที่ใหม่ และ
งานนิท รรศการ การบูรณาการระหว่าง
กันยัง มีน ้อย (ORF021)

.1 การไม่ได้ข้อ มูลที่แท้จริงที่
ครบถ้ว นทั้งปัจจุบ ัน และอนาคตจาก
พนักงานทั้งองค์ก ร (ORF031)

8.1 การปรับโครงสร้างใหม่มีห น่ว ยงาน
เพิ่มขึ้น ต้องใช้ร ะยะเวลาในการ
ดาเนินการ (ORF041)

9.1 เจ้า หน้าที่ขาดความตระหนักในการ
ปฏิบ ัติต ามมาตรการต่าง ๆ อย่า ง
แท้จริง (CRF011)

1.2 การส่งเสริมการประชาสัมพัน ธ์
เชิงรุกในการเข้า ชม Online ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
(SRF012)

2.2 ศูน ย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้
ระยะเวลาในการตรวจจ้างนาน
(SRF022)

3.2 รายได้จากสิท ธิประโยชน์
การบริหารพื้นที่และทรัยพ์สิน
ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย (FRF012)

4.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
(FRF022)

5.2 การดูแลระบบความปลอดภัยใน
พื้น ที่ใ ห้บ ริการภายในอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)

6.2 ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่
มียังไม่ครอบคลุมในบ้า งหัว ข้อทั้งด้าน
ผู้เ ข้าชมและด้านวิชาการ (ORF022)

.2 ความไม่เข้าใจ EA ของผู้ท ี่
เกี่ยวข้อ ง (ORF032)

8.2 คณะท างานฯ ยังม่มีค วามเข้า ใจ
(ORF042)

9.2 เจ้า หน้าที่ขาดความเข้า ใจต่อ
มาตรการและการปฏิบัต ิต่างๆ ที่
ถูกต้อ ง (CRF012)

5.3 ความละเลยและบกพร่อง
ของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF013)

6.3 อพวช. ก าหนดตัว ชี้ใหม่
Science Delivery เพื่อท า Online
Content ใหม่ (ORF023)

.3 ข้อมูลที่มีอ ยู่ในปัจจุบ ันมีห ลาย
รูป แบบและมีความซับ ซ้อน
(ORF033)

8.3 เจ้า หน้าที่ท ี่รับ ผิดชอบยังไม่เ ข้าใจ
เรื่องการวางแผน (ORF043)

9.3 มีระเบียบและมาตรการใหม่ ๆ
จากภาครัฐตลอดเวลา ท าให้เ กิดความ
สับ สนในการปฏิบ ัติงานของเจ้าหน้าที่
(CRF013)

8.4 ข้อมูลฐานเฉพาะต าแหน่งของ
บุคลากรไม่เ พียงพอต่อการตัดสินใจ
ให้สืบ ทอดตาแหน่ง (ORF044)

9.4 การเข้าถึงมาตรการของเจ้าหน้า ที่
ยังไม่ทั่ว ถึง ไม่ครบถ้ว นและทัน กาล
(CRF014)

1.3 มีการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพัน ธ์เ ชิงรุก ที่ค รอบคลุม
ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย
(SRF013)

4.3 ผู้รับ จ้างส่งงาน
ไม่เป็น ไปตามแผน (FRF023)

4.4 กรรมการตรวจรับล่า ช้า
(FRF024)

ความเสี่ย งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ความเสี่ย งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

ความเสี่ย งด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
ข้อกาหนดผูก พันองค์ก ร
(Compliance Risk : CR )
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บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ในปี 2564 อพวช. มีปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ อพวช. จำนวน 9 ปัจจัย ประกอบด้วย
1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
3) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
4) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
5) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
6) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้
(Digital transformation) (OR03)
8) ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
9) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01) (ประเด็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
ระลอกใหม่)
3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk)
1) ขั้นตอนการระบุปัจจัยเสี่ยงของ อพวช. ประจำปี 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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การระบุปัจจัยเสี่ยงของ อพวช. ประจำปี 2564 มีขั้นตอน ดังนี้
1) นโยบายการตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง จากผู้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย (Voice of
Stakeholder) ประกอบด้วย
▪ สภาวะเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด Covid-19
▪ การแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่
▪ โครงสร้างใหม่ขององค์กร
▪ โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
▪ การจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
▪ การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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2) ทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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4) ประเด็นความเสี่ยงย้อนหลังปี 2553-2563

5) ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 ไม่ได้ตามเป้าหมาย
โดยประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย และยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยง
เพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

▪ ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (SR03) - อพวช.
ยังมีปัญหาผู้บ ุกรุกที่ดิน บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ก่อสร้างบางส่ว น
คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงได้หารือร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน โดยย้ายตำแหน่งก่อสร้าง
อาคารจากตำแหน่งเดิมให้ถอยเข้ามาในพื้นที่ของ อพวช. ประมาณ 25 เมตร ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งของงานประกอบอาคารบางส่วน
▪ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) - อพวช. มีคณะกรรมการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อติดตาม เร่งรัด และแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนของ อพวช. ใน
ปี 2564
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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▪ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OR02) - อพวช.
ยังคงมีการติดตามความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture: EA) โดยในปี 2564 คาดว่าจะได้แผนพัฒนาองค์กรบนสถาปัตยกรรมเป้าหมาย
สำเร็จ
6) ความคิดเห็นของพนักงานจากแบบสอบถามด้านการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

7) ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง อพวช. ประจำปี 2564 โดยเสนอ “ความเสี่ยง
ด้านความพร้อมของบุคลากรไม่สามารถดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ได้บรรลุเป้าหมาย”
8) ความเสี่ยงจาก Supply Chain
▪ ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SRxx)
▪ ความเสี่ยงจากศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (SRxx)
▪ ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRxx)
▪ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRxx)
▪ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหาร จัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง
องค์กรได้ (Digital transformation) (ORxx)
▪ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (ORxx)
▪ ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างใหม่ไม่ได้ตามที่กำหนด (ORxx)
9) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจัดทำ (ร่าง) ประเด็นประเด็นความเสี่ยง อพวช. ปี
2564 (เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564)
10) การประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. (เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2564)
11) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 และ
วันที่ 15 ก.ย. 2564)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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12) การประชุมคณะกรรมการ อพวช. (เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564)
2) ความเป็นมาของปัจจัยเสี่ยงของ อพวช. ประจำปี 2564
ปัจจัยเสี่ยง
ความเป็นมา
1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้า การที่ อพวช. ปฏิบัติตามพันธกิจหลักในการพัฒนาและให้บริการนิทรรศการ
ชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และช่องทางการเรียนรู้
(SR01)
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อต้องการให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติการ อพวช. ปี 2564 และ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงประเมิ น ผลการดำเนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจำปี 256 4
ระหว่างรัฐบาลไทย กับ อพวช. ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของ อพวช.
2) ความเสี่ย งจากการพัฒ นา
ในปี 2564 อพวช. มี แ ผนการพั ฒ นาศู น ย์ น วั ต กรรมแห่ ง อนาคต
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ 5 ตามแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5
ไม่ เ ป็ น ไปตามที ่ ก ำหนด คือ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยาย
(SR02)
บริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ ดังนั้น หากปี 2564 อพวช. ไม่
สามารถดำเนินการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตได้ตามแผนที่กำหนด
จะส่งผลกระทบถึงความเสียหายกับ อพวช. ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ โดยการดำเนินงานและความคืบหน้าของงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต (Futurium)
▪ เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 12
พฤศจิกายน 2566 (4 ปี)
▪ งานก่อสร้างโดยรวม (ณ 2 พฤศจิกายน 2563) มีความก้าวหน้าสะสม
ร้อยละ 3.11 ของเร็วกว่าแผนร้อยละ 0.2
แผนดำเนินงานโครงการ Futurium ปี 2564 สัมพันธ์กับงบประมาณที่
ได้รับในการดำเนินโครงการ
หมายเหตุ : 1. งบประมาณปี 2563 11,636,923.00 บาท
2. งบประมาณปี 2563 114,153,100.00 บาท
รวม 1.+2. =
125,790,032.00 บาท
ซึ่งสามารถจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามแผนได้ถึงงานงวดที่ 8 รวมเป็นงาน
งวดที่ 2 – 8 จะสามารถเบิกจ่ายตามแผนงานได้ 124,571,131.20 บาท จึง
ใช้ยอด 124,571,131.20 บาท 100% ในการดำเนินโครงการปี 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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ปัจจัยเสี่ยง
ความเป็นมา
3) ความเสี่ยงจากรายได้น อก
อพวช. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการทางสังคมโดยไม่มุ่งแสวงหา
งบประมาณไม่เป็น ไปตาม กำไร แต่การหารายได้นอกงบประมาณเป็ นหนทางหนึ่ง ที่ ทำให้ อพวช.
เป้าหมาย (FR01)
ดำเนินการตามภารกิจได้มากขึ้น การหารายได้นอกงบประมาณนั้นจึงเป็น
หน้าที่หลักประการหนึ่งที่สามารถทำให้ อพวช. พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น เพื่อ
นำเงินรายได้นอกงบประมาณนี้มาดำเนินงานนอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจำปี
อพวช. ได้ดำเนินงานจากการจัดหารายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ
นั้น ๆ ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
จึงนับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของ อพวช. ในความเสี่ยงด้านการเงิน
โดยในปี 2564 อพวช. มีการตั้งเงินรายได้ไว้เป็นเงินสำรองกรณีจำเป็น
เร่งด่วนอีก จำนวน 50,000,000 บาท โดยได้ประมาณการรายได้ที่ อพวช.
คาดว่ า จะได้ ร ั บ จากการดำเนิ น งานในปี ง บประมาณ 2564 จำนวน
75,700,000 บาท ซึ่งคำนวณจากสถิติเงินรายได้ในปีที่ผ่านมาบวกกับรายได้
จากจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมบริการจัดค่ายและอบรมต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2564
จากการประชุมคณะกรรมการ อพวช. ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 15 กันยายน
2563 คณะกรรมการ อพวช. มีมติให้ปรับลดยอดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 จำนวน 75,700,000 บาท ลดลงเหลือ
ประมาณ 60,000,000 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับแนวโน้มความเป็นไปได้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
4) ความเสี่ย งในการเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายงบลงทุนของ อพวช. เป็นการวัดผลการดำเนินงานการ
งบลงทุ น ไม่ เ ป็ น ไปตาม เบิกจ่ายตามงบลงทุน และการบริหารงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
เป้าหมาย (FR02)
อพวช. ตามโครงการและกิจ กรรม แล้ว เสร็จในปี งบประมาณนั ้น ๆ ใน
ปีงบประมาณ 2563 อพวช. บริหารงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ดังนั้น อพวช. จึงให้ความสำคัญของการเบิกจ่ายงบทุนและได้ระบุ
ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยความเสี่ยง
5) ความเสี ่ ย งเรื ่ อ งคว า ม
การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
ปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ความปลอดภัยจากการใช้อาคาร สถานที่ ระบบจราจร ชิ้นงานนิทรรศการ
(OR01)
และหรือระหว่างการร่วมกิจกรรมของ อพวช. รวมไปถึงความปลอดภัยของ
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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ปัจจัยเสี่ยง

6) ความเสี ่ ย งจากการ ไ ม่
สามารถจั ด ทำข้ อ เสนอ
นิ ท รรศการใหม่ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย (OR02)

7) ความเสี่ยงจากการไม่
สามารถปรับเปลี่ยนองค์กร
สู่ระบบการบริหารจัดการ
ด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กร
ได้ (Digital
transformation)
(OR03)

ความเป็นมา
ผู้ใช้บริการ มีความสำคัญเป็นอย่างสูง และมีผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการของ
อพวช. กรณีเมื่อเกิดอุบัติภัยกับผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุใดก็ตามล้วนแต่เป็น
ความเสี่ยงที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
จึงถือเป็นความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ซึ่ง อพวช. ถือเป็นความเสี่ยงที่
สำคัญจึงระบุเป็นความเสี่ยงทุกปี
เนื่องจาก อพวช. มีภารกิจหลักในการให้บริการความรู้และสร้างความ
ตระหนักผ่านชิ้นงานนิทรรศการและกิจกรรม โดยมีนักวิชาการในการพัฒนา
เนื้อหานิทรรศการใหม่ เพื่อให้บริการผู้เข้าชมเป็นประจำทุกปี หาก อพวช.
ไม่สามารถดำเนินการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ จะทำให้ อพวช. ไม่
สามารถให้บริการนิทรรศการที่ตอบสนองกับภารกิจหลักขององค์กรได้ ความ
เสี ่ ย งดั ง กล่ า วจึ ง ถื อ เป็ น ความเสี ่ ย งจากการไม่ ส ามารถจั ด ทำข้ อ เสนอ
นิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
อพวช. มีการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และรองรับการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ
อพวช. ประกอบกับรัฐ บาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภ าพการบริห าร
จัดการหน่วยงานภาครัฐ โดยผลักดันให้ใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่ง อพวช. ได้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่จะใช้ในปีงบประมาณ
2563-2566

โดยในปีงบประมาณ 2564 อพวช. มี 2 โครงการ Road Map เพื่อจะ
เปลี่ยนถ่ายให้มาใช้เป็นระบบดิจิทัลมาบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย
1. สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เป็นความเสี่ยง
ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2563 เนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และ
2. คลังข้อมูล (Data Warehouse) ของ อพวช. ที่จะเป็นคลังข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการสารสนเทศและได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ปริมาณ
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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ความเป็นมา
มาก โดยจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
ขององค์กรทั้งหมด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น ในปี 2564 อพวช. จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA) ให้แล้วเสร็จ และจัดทำ Data Warehouse ของ อพวช. เพื่อให้
อพวช. มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วตลอดจนอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ หากไม่สามารถดำเนินการ
ได้สำเร็จตามแผนถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ จึงควรตั้งเป็นความเสี่ยงที่ต้อง
บริหารจัดการ
8) ความเสี ่ ย งจากการบรรจุ
ด้วยคณะกรรมการ อพวช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อ
แต่ ง ตั ้ ง ตำแหน่ ง ที ่ ส ำคั ญ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
ตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่ 2563 เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและกำหนดภารกิ จ ของแต่ ล ะ
กำหนด (OR04)
หน่ว ยงานภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้การ
บริหารกิจการของ อพวช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมติคณะกรรมการ อพวช. ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 5 ของข้อบังคับ อพวช. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2549 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ อพวช. จึงกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน
อพวช. ขึ้นใหม่ ตามประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง
การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เนื่องจากโครงสร้างของ อพวช. ยังมีอัตราสำคัญที่ยังไม่ได้แต่ งตั้ ง
จำนวน 7 อัตรา ประกอบด้วย
1) รองผู้อำนวยการ อพวช. คนที่ 4
2) ผอ. สำนักผู้อำนวยการ
3) ผอ.ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
4) ผอ. กองคาราวาน
5) ผอ. กองจัตุรัสวิทยาศาสตร์
6) ผอ. กองพัฒนาธุรกิจ
7) ผอ. กองความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์
ดังนั้น การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของ อพวช. นั้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและให้บุคลากรมีความ
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

3-9

ปัจจัยเสี่ยง

ความเป็นมา
พร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญของ อพวช. จึงมี Roadmap ในการสืบทอด
ตำแหน่ง ดังนี้

▪ ขั้นตอนหลักการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

9) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่
อพว ช . ไม่ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต าม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนดจากกรณี ก ารแพร่
ระบาด COVID-19 (CR01)
(ประเด็ น ความเสี ่ ย งที่
เพิ ่ ม ขึ ้ น จากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาด COVID19 ระลอกใหม่)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
(COVID-19) โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศ มีความรุนแรงถึงขั้นมี
ผู้เสียชีวิต ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ดังกล่าว เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โคโรนา
อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เข้าชมมาใช้บริการมากกว่าปีละ 1
ล้านคน เห็นความสำคัญในการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
เป็น การป้องกั น ยับยั้ง ลดความรุนแรงและฟื้ นฟู อย่า งรวดเร็ว ก่อน ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดใน อพวช. รวมทั้งแผน BCP กรณี COVID2019 ซึ่งได้กลับมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่อีกครั้ง ในปี
2564 และเพื ่ อ มิ ใ ห้ อพวช. เป็ น สถานที ่ แ พร่ เ ชื ้ อ และรั บ เชื้ อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อการประชุมครั้ง
ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 จึงเห็นควรให้เพิ่มประเด็น ความ
เสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk) คือ
ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
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ความเป็นมา
กำหนด กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01) นำมาเป็นประเด็นความ
เสี่ยงของ อพวช. ในปี 2564 อีกครั้ง
คำนิยาม
▪ มาตรการ หมายถึง ข้อสั่งการที่เป็นเอกสาร ลายลักษณ์อักษร ประกาศ
ทุกฉบับของ อพวช. รวมถึงข้อมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 รวมถึง
ในแผนการบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของ อพวช. กรณีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
▪ แผนการบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของ อพวช. หมายถึง แผนการ
บริหารความต่อเนื่อง (BCP) อพวช. กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19)
▪ เจ้าหน้าที่ อพวช. หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัคร
แม่บ้าน รปภ. พนักงานขับรถ (รถตู้จ้าง) ผู้รับจ้าง อพวช.
▪ สถานที่ หมายถึง พื้นที่ อาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใน
เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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3.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities)
อพวช. มีแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ตามประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมจากการถ่ายโอนประเด็นความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา
2. กิจกรรมจากการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงประจำปี) และมีการ
รายงานผลกิจการการควบคุมรายไตรมาส รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมาย
3. กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ อพวช. ประจำปี
4. กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อองค์กร
ทั้งนี้ สำนัก/ศูนย์ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมระดับสายงาน และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม เพื่อ
จัดทำแบบรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมขององค์กร โดยทำการ
ประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม ดังตาราง (1) ซึ่งทุกหน่วยงาน จะประเมินกิจกรรมการควบคุม
ประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน
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3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
ในปี 2564 อพวช. มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละไตรมาสและสะสมรายปี ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ภายในเทคโนธานี คลอง 5 หรือ จำนวนผู้เข้าชม Onsite ตามตัวชี้วัดคำของบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม
อพวช. ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 600,000 คน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 400,000 คน พิพิธภัณฑ์
Onsite (คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 600,000 คน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 500,000 คน รวมผู้เข้าชม Onsite 2,100,000 คน
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในไตรมาสที่ 2 อพวช. จึงได้ทำการปรับลดค่า
เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้ : จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน) ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
199,026 คน, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 191,521 คน, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 184,906 คน ,พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 231,027
คน รวมผู้เข้าชม Onsite ทั้งสิ้น 806,480 คน
โอกาสที่จะเกิด
หมายถึ ง จำนวนผู ้ เ ข้ า ชม online ประมาณการจากยอดผู ้ เ ข้ า ชมสื ่ อ ออนไลน์ ข อง อพวช. (Facebook Reach ของ อพวช.
(Likelihood) :
ประกอบด้ว ย NSM Thailand, Science Museum, Natural History Museum, Information Technology Museum, Rama 9
จำนวนผู้เข้าชม
Museum, Science Caravan Virtual museum NSM Science Square YouTube Virtual Website IG รายการที ว ี ) จำนวน
Online (view)
13,000,000 view (ยอด Views จากแผนปฏิบัติการโครงการ Science Delivery by NSM ประจำปี 2564 โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ อพวช.)
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1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
แกนตั้ง

ระดับ

Impact

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

แกนนอน
Likelihood

ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

รายปี 2564
(ปรับลด COVID-19)
มากกว่าหรือเท่ากับ
806,480 คน
713,380-806,479 คน
620,280-713,379 คน
527,181-620,279 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
527,180 คน
รายปี 2564
มากกว่าหรือเท่ากับ
13,000,000 view
11,000,000 - 12,999,999
view
9,000,000 – 10,999,999
view
8,000,000 – 9,999,999 view
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7,999,999
view

A/T

ไตรมาส 1
(ใช้ค่าเป้าหมายเดิม)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
483,000 คน
T 434,700-458,849 คน
410,550-434,699 คน
386,400-410,549 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 386,399
คน
A/T
ไตรมาส 1
A มากกว่าหรือเท่ากับ
3,250,000 view
T 2,500,000-3,249,999
view
1,500,000–2,499,999
view
500,000–1,499,000
view
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 499,999
view

A/T
A
T

A/T
A
T

ไตรมาส 2
(ปรับลด COVID-19)
มากกว่าหรือเท่ากับ
404,680 คน
395,055-404,679 คน
385,430-395,054 คน
375,806-385,429 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
375,805 คน
ไตรมาส 2
มากกว่าหรือเท่ากับ
6,500,000 view
5,500,000 -6,499,999
view
4,000,000-5,499,999
view
3,000,000-3,999,999
view
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
2,999,999 view

A/T

ไตรมาส 3
(ปรับลด COVID-19)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
527,180 คน
T 486,347-527,179 คน
445,513-486,346 คน
445,512-404,681 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
404,680 คน
A/T
ไตรมาส 3
A มากกว่าหรือเท่ากับ
9,750,000 view
T 8,500,000-9,749,999
view
7,500,000-8,499,999
view
5,000,000-7,499,999
view
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
4,999,999 view
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A/T

ไตรมาส 4
(ปรับลด COVID-19)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
806,480 คน
T 713,380-806,479 คน
620,280-713,379 คน
527,181-620,279 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
527,180 คน
A/T
ไตรมาส 4
A มากกว่าหรือเท่ากับ
13,000,000 view
T 11,000,000-12,999,999
view
9,000,000–10,999,999
view
8,000,000–9,999,999
view
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
7,999,999 view
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A/T
A
T

A/T
A
T

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
ผลกระทบ (Impact) :
ร้อยละการเบิกจ่าย

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) :
ระยะเวลาดำเนินการ
แล้วเสร็จ (เดือน)

หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่ายในการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต โดยคิดจากแผนที่กำหนดในปี 2564
งวดงานและแผนการเบิกจากตามงวดงานของศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตปี 2564
งวดที่

วันส่งมอบ

แผนเบิกจ่ายตามงวดงาน

รวมแผนเบิกจ่ายรายไตรมาส

คิดเป็นร้อยละ/ร้อยละสะสม

1

25-ก.ย.-63

181,558,368

-

-

2

21-ต.ค.-63

10,406,815.20 (8.35%)

59,955,681.60

48.13/48.13

3

30-พ.ย.-63

31,531,096.80 (25.31%)

4

13-ธ.ค.-63

18,017,769.60 (14.46%)

5

13-ม.ค.-64

16,309,188.00 (13.09%)

29,822,515.20

23.94/72.07

6

13-ก.พ.-64

7,610,954.40 (6.11%)

7

13-มี.ค.-64

5,902,372.80 (4.74%)

8

13-เม.ย.-64

34,792,934.40 (27.93%)

34,792,934.40

27.93/100.00

รวม

124,571,131.20 (100.00%)

124,571,131.20

100.00

หมายถึง ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ปี 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

3 - 15

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
แกนตั้ง
Impact

ระดับ
ระดับ 1

แกนนอน
Likelihood

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ
ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รายปี 2564
ดำเนินงานได้มากกว่าแผนฯ
จำนวน 2 งวด
เบิกจ่ายร้อยละ 75-100
เบิกจ่ายร้อยละ 51-75
เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
เบิกจ่ายร้อยละ 1-25
รายปี 2564
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กำหนดไว้
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่าแผนทีก่ ำหนดไว้ 1
เดือน
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่าแผนทีก่ ำหนดไว้ 2
เดือน
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่าแผนทีก่ ำหนดไว้ 3
เดือน

A/T
ไตรมาส 1
A เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
T

เบิกจ่ายร้อยละ 11-25
เบิกจ่ายร้อยละ 0-10
A/T
ไตรมาส 1
A งานถมดิน ร้อยละ 75

T

งานเตรียมการ ร้อยละ 95

A/T
A

ไตรมาส 2
เบิกจ่ายร้อยละ 66-75

T

A/T
A

เบิกจ่ายร้อยละ 56-65
เบิกจ่ายร้อยละ 46-55
ไตรมาส 2
ตอกเสาเข็ม ร้อยละ 95

T

ตอกเสาเข็ม ร้อยละ 50

A/T
ไตรมาส 3
A เบิกจ่ายร้อยละ 81-100
T

เบิกจ่ายร้อยละ 61-80
เบิกจ่ายร้อยละ 41-60
เบิกจ่ายร้อยละ 21-40
เบิกจ่ายร้อยละ 1-20
A/T
ไตรมาส 3
A ทดสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็ม ร้อยละ 100
T

ทดสอบการรับน้ำหนักของ
เสาเข็มร้อยละ 100
ทดสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็ม ร้อยละ 60

งานถมดิน ร้อยละ 30

งานถมดิน ร้อยละ 75

งานเตรียมการ ร้อยละ 80

งานเตรียมการ ร้อยละ 95

ทดสอบการรับน้ำหนักของ
เสาเข็มร้อยละ 60

งานถมดิน ร้อยละ 15

งานถมดิน ร้อยละ 30

ทดสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็ม ร้อยละ 30

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

A/T
ไตรมาส 4
A ดำเนินงานได้มากกว่าแผนฯ
จำนวน 2 งวด
T เบิกจ่ายร้อยละ 75-100
เบิกจ่ายร้อยละ 51-75
เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
เบิกจ่ายร้อยละ 1-25
A/T
ไตรมาส 4
A ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จเร็วกว่าแผนทีก่ ำหนดไว้
1 เดือน
T ระยะเวลาดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
ไว้ 1 เดือน
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
ไว้ 2 เดือน
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
ไว้ 3 เดือน
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A/T
A
T

A/T
A

T

3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อพวช. ยกเว้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น เงินรายได้จากการดำเนินงาน, เงินบริจาค
เงินรายได้ (บาท)
รายได้คา่ เข้าชม รายได้จากกิจกรรม รายได้จากการจัดค่าย/ อบรม / รายได้สมัครสมาชิก/ จำหน่ายสื่อการเรียนรู้ รายได้สิทธิประโยชน์
รายได้ที่ปรึกษาโครงการ/ บริหารงาน และรายได้จากการสนับสนุนอื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยรับและเงินรายได้อื่น ๆ
โอกาสที่จะเกิด
หมายถึง จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ อพวช. ภายในเทคโนธานี คลอง 5 หรือ จำนวนผู้เข้าชม Onsite ตามตัวชี้วัดคำของบประมาณ
(Likelihood) :
อพวช. แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ในไตรมาสที่ 2 ทาง อพวช. จึงได้ทำการปรับเปลี่ยน
จำนวนผู้เข้าชม
การตั้งแกนโอกาส Likelihood ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นตัวชี้วัดด้วย: จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน) ประกอบด้วย จำนวนผู้
Onsite (คน)
เข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 199,026 คน, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 191,521 คน, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 184,906 คน ,
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 231,027 คน รวมผู้เข้าชม Onsite ทั้งสิ้น 806,480 คน
หมายเหตุ: ข้อมูลแกนเดิมที่ใช้
รายงานผล ณ (ไตรมาสที่ 1)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
(เดิม) : ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ ารที่
เกีย่ วข้องกับการหารายได้ ปี 2564
(%)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
แกนตั้ง

ระดับ

รายปี 2564

A/T

(ปรับ COVID-19 ในไตรมาส 2)

Impact

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

แกนนอน
Likelihood

ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มากกว่าหรือเท่ากับ
30,040,014 บาท
26,956,681 - 30,040,013
บาท
23,873,347 - 26,956,680
บาท
20,790,015 - 23,873,346
บาท
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
20,790,014 บาท
รายปี 2564

A
T

ไตรมาส 1
(ใช้ค่าเป้าหมายเดิม)
มากกว่าหรือเท่ากับ 16.00
ล้านบาท
11.01-15.99 ล้านบาท
6.01-11.00 ล้านบาท
1.01-6.00 ล้านบาท

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00
ล้านบาท
A/T
ไตรมาส 1
(ปรับ COVID-19 ในไตรมาส 2)
(ใช้ค่าเป้าหมายเดิม)
มากกว่าหรือเท่ากับ 806,480 A 21-28
คน
713,380-806,479 คน
T 16-20
620,280-713,379 คน
11-15
527,181-620,279 คน
6-10
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 527,180
1-5
คน

A/T

ไตรมาส 2
(ปรับ COVID-19)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
14,040,014 บาท
T 13,040,014-14,040,013
บาท
12,040,014-13,040,013
บาท
11,040,015-12,040,013
บาท
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
11,040,014 ล้านบาท
A/T
ไตรมาส 2
(ปรับ COVID-19)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
404,680 คน
T 395,055-404,679 คน
385,430-395,054 คน
375,806-385,429 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
375,805 คน

A/T
A
T

A/T
A
T

ไตรมาส 3
(ปรับ COVID-19)
มากกว่าหรือเท่ากับ
20,790,014 บาท
18,540,014-20,790,013
บาท
16,290,014-18,540,013
บาท
14,040,015-16,290,013
บาท
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
14,040,014 บาท
ไตรมาส 3
(ปรับ COVID-19)
มากกว่าหรือเท่ากับ
527,180 คน
486,347-527,179 คน
445,513-486,346 คน
445,512-404,681 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
404,680 คน
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A/T

ไตรมาส 4
(ปรับ COVID-19)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
30,040,014 บาท
T 26,956,681 30,040,013 บาท
23,873,347 26,956,680 บาท
20,790,015 23,873,346 บาท
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
20,790,014 บาท
A/T
ไตรมาส 4
(ปรับ COVID-19)
A มากกว่าหรือเท่ากับ
806,480 คน
T 713,380-806,479 คน
620,280-713,379 คน
527,181-620,279 คน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
527,180 คน
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A/T
A
T

A/T
A
T

4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
ผลกระทบ (Impact) :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน
โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) :
ร้อยละของสัญญาที่มี

หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายจ่ายในการ
จัดหาทรัพย์สินภาครัฐ จำนวนเงินที่ อพวช. เบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจในแต่ละเดือน หรือไตรมาส ของปีงบประมาณ 2564
หมายถึง ร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังลงนามสัญญา โดยเป็นเงินที่เบิกจ่ายตามสัญญาทุกกรณี เช่น เงินค่า
พัสดุล่วงหน้า หรือเงินค่างวดงานตามสัญญา/

การจ่ายเงินลงทุน/
จำนวนงวดงานที่ผู้
รับจ้างส่งงาน

หมายถึง งวดงานตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2564

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

3 - 19

4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
แกนตั้ง
Impact

แกนนอน
Likelihood

ระดับ
ระดับ 1

รายปี 2564
ร้อยละ 96 - 100

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ร้อยละ 91 - 95
ร้อยละ 86 - 90
ร้อยละ 81 - 85
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80
รายปี 2564
95 - 106 งวดงาน

ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

80 - 94 งวดงาน
65 - 79 งวดงาน
50 - 64 งวดงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
49 งวดงาน

A/T
ไตรมาส 1
A มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7
T

A/T
A
T

ร้อยละ 5 - 6
ร้อยละ 3 - 4
ร้อยละ 1 - 2
ร้อยละ 0

A/T
A
T

ไตรมาส 1
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

ร้อยละ 30 - 39
ร้อยละ 20 - 29
ร้อยละ 10 - 19
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 9

A/T
A
T

ไตรมาส 2
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 22

ร้อยละ 18 - 21
ร้อยละ 13 - 17
ร้อยละ 8 - 12
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 7
ไตรมาส 2
ร้อยละ 89 - 100
ร้อยละ 73 - 88
ร้อยละ 57 - 72
ร้อยละ 41 - 56
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40

A/T
ไตรมาส 3
มากกว่
า
หรื
อเท่ากับร้อยละ 54
A
T

ร้อยละ 43 - 53
ร้อยละ 33 - 42
ร้อยละ 23 - 32
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 22
A/T
ไตรมาส 3
A มากกว่าหรือเท่ากับ 49 งวดงาน
T

38 - 48 งวดงาน
27 - 37 งวดงาน
16 - 26 งวดงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
15 งวดงาน
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A/T
ไตรมาส 4
A ร้อยละ 96 - 100
T

ร้อยละ 91 - 95
ร้อยละ 86 - 90
ร้อยละ 81 - 85
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80
A/T
ไตรมาส 4
A 95 - 106 งวดงาน
T

80 - 94 งวดงาน
65 - 79 งวดงาน
50 - 64 งวดงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
49 งวดงาน
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A/T
A
T

A/T
A
T

5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
ผลกระทบ (Impact) :
ความเสียหาย
โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) :
ความถี่ในการเกิด
อุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
หมายเหตุ

หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหายทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากการเข้าชมนิทรรศการภายใน อพวช. ได้แก่
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
หมายถึง จำนวนคน/ครั้ง ที่เกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการรับบริการภายใน อพวช. ต่อจำนวนผู้เข้าชม 1 ล้าน คน ไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภัยจากการใช้อาคาร สถานที่ ระบบจราจร ชิ้นงานนิทรรศการ

เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อพวช. จึงขอใช้สถิติปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. 3 แห่ง จำนวน
1,279,571 คน และมีอุบัติเหตุจำนวน 27 ครั้ง หากเปรียบเทียบแล้ว ทุก 1 ล้านคน จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 27*1,000,000/1,279,571 = 21 คน
หมายเหตุ: ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุปี 2563

แกนตั้ง
Impact

แกนนอน
Likelihood

ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

รายปี 2564
ปฐมพยาบาล
นำส่ง รพ.
นอนรักษาตัวที่ รพ.
สาหัสเข้า ICU
ถึงแก่ชีวิต
รายปี 2564
1-4 คน/ครั้ง
5-8 คน/ครั้ง
9-12 คน/ครั้ง
13-17 คน/ครั้ง
18-21 คน/ครั้ง

5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)

A/T
ไตรมาส 1
A/T ปฐมพยาบาล
นำส่ง รพ.
นอนรักษาตัวที่ รพ.
สาหัสเข้า ICU
ถึงแก่ชีวิต
A/T
ไตรมาส 1
A 1 คน/ครั้ง
T 2 คน/ครั้ง
3 คน/ครั้ง
4 คน/ครั้ง
5 คน/ครั้ง

A/T
A/T

A/T
A
T

ไตรมาส 2
ปฐมพยาบาล
นำส่ง รพ.
นอนรักษาตัวที่ รพ.
สาหัสเข้า ICU
ถึงแก่ชีวิต
ไตรมาส 2
1-2 คน/ครั้ง
3-4 คน/ครั้ง
5-6 คน/ครั้ง
7-9 คน/ครั้ง
10-11 คน/ครั้ง

A/T
ไตรมาส 3
A/T ปฐมพยาบาล
นำส่ง รพ.
นอนรักษาตัวที่ รพ.
สาหัสเข้า ICU
ถึงแก่ชีวิต
A/T
ไตรมาส 3
A 1-3 คน/ครั้ง
T 4-6 คน/ครั้ง
7-9 คน/ครั้ง
10-13 คน/ครั้ง
14-16 คน/ครั้ง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

A/T
ไตรมาส 4
A/T ปฐมพยาบาล
นำส่ง รพ.
นอนรักษาตัวที่ รพ.
สาหัสเข้า ICU
ถึงแก่ชีวิต
A/T
ไตรมาส 4
A 1-4 คน/ครั้ง
T 5-8 คน/ครั้ง
9-12 คน/ครั้ง
13-17 คน/ครั้ง
18-21 คน/ครั้ง
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A/T
A/T

A/T
A
T

6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ผลกระทบ (Impact) :
จำนวนข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่
โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) :
ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่

หมายถึง จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่ของ อพวช. ประจำปี 2564 โดยนิทรรศการใหม่ หมายถึง นิทรรศการถาวรเรื่องต่าง ๆ ในแต่
ละพิพิธภัณฑ์ของ อพวช., นิทรรศการพิเศษ ซึ่งจัดแสดงในห้องนิทรรศการชั่วคราวของแต่ละพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการเคลื่อนที่
สำหรับนำไปจัดแสดงภายนอก อพวช.
หมายถึง ความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอของนิทรรศการในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนานิทรรศการโดยคิดเป็นระดับ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
แกนตั้ง
Impact

แกนนอน
Likelihood

ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ
ระดับ 1

รายปี 2564
5 เรื่อง
4 เรื่อง
3 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
รายปี 2564
จัดทำแนวคิดการใช้สื่อนำเสนอใน
นิทรรศการแล้วเสร็จ และจัดทำเล่ม
ข้อเสนอนิทรรศการฉบับสมบูรณ์

A/T

ไตรมาส 1
5 เรื่อง
4 เรื่อง
3 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
ไตรมาส 1

A
T

A/T
A/T กำหนดทิศทางนิทรรศการ (หัวข้อ,
วัตถุประสงค์, Key Message)

A/T

ไตรมาส 2
5 เรื่อง
4 เรื่อง
3 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
ไตรมาส 2

A
T

A/T
A/T

วิจัยและรวบรวมข้อมูล
(Content Research)
แล้วเสร็จ

A/T

ไตรมาส 3
5 เรื่อง
4 เรื่อง
3 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
ไตรมาส 3

A
T

A/T
A/T จัดทำเนือ้ หานิทรรศการ แล้ว
เสร็จ

ระดับ 2
ระดับ 3

จัดทำเนื้อหานิทรรศการแล้วเสร็จ

-

-

-

วิจัยและรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ

นำเสนอและขอความเห็นชอบ
แผนการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่จากคณะกรรมการบริหาร

วิจัยและรวบรวมข้อมูล
(Content Research)
เบื้องต้น

ปรับปรุงร่างเนื้อหา
นิทรรศการ

ระดับ 4
ระดับ 5

พัฒนา Story line แล้วเสร็จ

-

-

กำหนดทิศทางนิทรรศการ (หัวข้อ,
วัตถุประสงค์, Key Message)

จัดทำแผนการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่

พัฒนา Storyline แล้วเสร็จ

จัดทำร่างเนื้อหานิทรรศการ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

A/T

ไตรมาส 4
5 เรื่อง
A
4 เรื่อง
T
3 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
A/T
ไตรมาส 4
A/T จัดทำเล่มข้อเสนอ
นิทรรศการฉบับสมบูรณ์
จัดทำแนวคิดการใช้สื่อ
นำเสนอในนิทรรศการแล้ว
เสร็จ
จัดทำร่างแนวคิดการใช้สื่อ
นำเสนอในนิทรรศการ

3 - 23

A/T
A
T

A/T
A/T

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)

ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ในปี 2564
ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงาน EA
โอกาสที่จะเกิด
หมายถึง ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานคลังข้อมูล (Data Warehouse) ของ อพวช. ในปี 2564
(Likelihood) :
ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงาน Data
Warehouse

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
แกนตั้ง
Impact

ระดับ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
แกนนอน
ระดับ
Likelihood ระดับ 1

รายปี 2564
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเสนอ อนุมัตโิ ดย
คณะกรรมการ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับความเห็นชอบโดย

A/T
ไตรมาส 1
A แผนการจัดทำ EA แล้วเสร็จ

T

คณะอนุฯ พัฒนาเทคโนโลยี อพ.
แผนการจัดทำ TO BE
แล้วเสร็จ
แผนการจัดทำ AS IS
แล้วเสร็จ
แผนการจัดทำ EA แล้วเสร็จ
รายปี 2564
ลงฐานข้อมูล 1 ฐาน

ระดับ 2

ระบบ DW แล้วเสร็จ

ระดับ 3

ปรังปรุงระบบ DW

ระดับ 4

ติดตั้งระบบ DW แล้วเสร็จ

ระดับ 5

ศึกษาข้อมูลการจัดทำ DW

เสนอแผน EA ต่อกรรมการ
ตรวจการจ้าง

T

ปรับปรุง AS IS

A/T
ไตรมาส 3
A TO BE แล้วเสร็จ

T

ปรับปรุง TO BE

A/T
A

T

ไตรมาส 4
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเสนอ อนุมัตโิ ดย
คณะกรรมการ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเห็นชอบ โดยคณะ
อนุฯ กรรมการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอของ
กรรมการ

เสนอ AS IS ต่อ
อนุกรรมการฯ

เสนอ TO BE ต่อ
อนุกรรมการฯ

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเห็นชอบ โดย ผอพ.

เสนอร่างต่อคณะกรรมการ

ร่าง AS IS แล้วเสร็จ

ร่าง TO BE แล้วเสร็จ

Road map EA ได้รับการปรับปรุง

ลงนามสัญญาก่อหนี้
A/T
ไตรมาส 1
A จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ
T

A/T
ไตรมาส 2
A AS IS แล้วเสร็จ

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ดำเนินการร่าง TOR
รวบรวมสนับสนุนข้อมูล
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ประสานผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดทำ DW
ศึกษาข้อมูลการจัดทำ DW

การศึกษาสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องด้าน AS IS
A/T
ไตรมาส 2
A ติดตั้งระบบ DW แล้วเสร็จ
T

เห็นชอบแผนการ
ดำเนินงาน
ลงนามสัญญา
ได้คู่สัญญา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การศึกษาสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องด้าน TO BE
A/T
ไตรมาส 3
A ปรับปรุงฐานข้อมูล
แล้วเสร็จ
T ศึกษาความพร้อมของ
ฐานข้อมูล
นำเสนอฐานข้อมูลให้
MC พิจารณา
ปรับปรุงฐานข้อมูล
รวบรวมฐานข้อมูลใน
องค์กร

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

A/T
A

T

ทำประชาพิจารณ์
A/T
A
T

ไตรมาส 4
ลงฐานข้อมูล 1 ฐาน
แล้วเสร็จ
ระบบ DW แล้วเสร็จ

A/T
A
T

เสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงตาม
แนวทาง
วิเคราะห์ปัญหาของการลงระบบ
ฐานข้อมูล
นำฐานข้อมูลลงระบบ
1 ฐาน
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8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง กระบวนการเพื่อทำให้แผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของ อพวช. แล้วเสร็จตาม Roadmap การสืบทอดตำแหน่งของ
: ความสำเร็จของ
อพวช.
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง
โอกาสที่จะเกิด
หมายถึง ระยะเวลาที่ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสำเร็จของแผนการสืบทอดตำแหน่ง
(Likelihood) :
: ระยะเวลาการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
แกนตั้ง

ระดับ
ระดับ 1

Impact
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
แกนนอน
Likelihood

ระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

รายปี 2564
เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ
อพวช. เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ
บริหาร เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ ผอพ. เห็นชอบ

A/T
ไตรมาส 1
A มีคณะทำงานที่รับผิดชอบ
T

A/T
A

ประชุมหารือเพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
มอบหมายความเสี่ยงให้กบั
สำนักบริการกลาง
เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการฯ ต่อ ผอพ.
คณะกรรมการบริหารกำหนด
เห็นชอบ
เจ้าของความเสี่ยง
คณะทำงานเห็นชอบตำแหน่งและ
คณะกรรมการบริหารรับ
คุณสมบัติของผู้สืบทอด
ประเด็นความเสี่ยง
รายปี 2564
A/T
ไตรมาส 1
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ A ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
กำหนด
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
T ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
กำหนด 1 เดือน
แผนที่กำหนด 1 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
กำหนด 2 เดือน
แผนที่กำหนด 2 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
กำหนด 3 เดือน
แผนที่กำหนด 3 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
กำหนด 4 เดือน
แผนที่กำหนด 4 เดือน

T

A/T
A
T

ไตรมาส 2
คณะทำงานเห็นชอบตำแหน่ง
และคุณสมบัตขิ องผู้สืบทอด

A/T
ไตรมาส 3
A ผอพ. เห็นชอบตำแหน่งคุณสมบัติผู้
สืบทอด
T ร่างแผนการฯ ครั้งที่ 1

เสนอร่างคุณสมบัติ
ผู้สืบทอด
คณะทำงานเห็นชอบ
เสนอวาระประชุมคณะทำงานฯ
ตำแหน่งของผู้สืบทอด
ประชุมคณะทำงานฯ
ร่างแผนการฯ ครั้งที่ 2
พิจารณา
เสนอตำแหน่งที่เห็นชอบต่อ
เสนอเล่ม (ร่าง)แผนการฯ ต่อ ผอพ.
คณะทำงาน
เห็นชอบ
ไตรมาส 2
A/T
ไตรมาส 3
ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
A ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
กำหนด
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
T ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
แผนที่กำหนด 1 เดือน
กำหนด 1 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
แผนที่กำหนด 2 เดือน
กำหนด 2 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
แผนที่กำหนด 3 เดือน
กำหนด 3 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่า
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
แผนที่กำหนด 4 เดือน
กำหนด 4 เดือน
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A/T
ไตรมาส 4
A/T
A เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ A
อพวช. เห็นชอบ
T เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ T
บริหาร เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ ผอพ.
เห็นชอบ
เสนอเล่ม (ร่าง)แผนการฯ ต่อ
ผอพ. เห็นชอบ
คณะทำงานเห็นชอบตำแหน่งและ
คุณสมบัติของผูส้ ืบทอด

A/T
ไตรมาส 4
A/T
A ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา A
ที่กำหนด
T ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
T
กำหนด 1 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
กำหนด 2 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
กำหนด 3 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่
กำหนด 4 เดือน
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9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
(ประเด็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่)
ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง ความรุนแรงในระดับต่างๆ จากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ อพวช.
: ระดับความรุนแรง
โอกาสที่จะเกิด
หมายถึง จำนวนครั้งทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
(Likelihood) : :
จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด
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9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
แกนตั้ง
Impact
(ระดับ
ความรุนแรง)

ระดับ

รายปี 2564

ระดับ 1

ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

ระดับ 2

ระดับ 3

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิด
เหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้
ติดเชื้อเดินทางมา อพวช.

A/T
ไตรมาส 1
A ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

A/T
ไตรมาส 2
A ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

T

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ

A/T
ไตรมาส 3
A ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อ
เดินทางมา อพวช.

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิด
เหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้
ติดเชื้อเดินทางมา อพวช.

T

A/T
ไตรมาส 4
A ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

T

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิด
เหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้
ติดเชื้อเดินทางมา อพวช.

มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

T

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิด
เหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้
ติดเชื้อเดินทางมา อพวช.

ระดับ 4

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช.กำหนด และมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช.กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติด
เชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช.กำหนด และมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช.กำหนด และมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช.กำหนด และมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

ระดับ 5

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดมีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนดมีการแพร่ระบาดใน
สถานที่ อพวช. และใช้ระยะเวลาในการ
ฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดมีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่า
กำหนด

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดมีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่า
กำหนด

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดมีการแพร่
ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด

แกนนอน

ระดับ

รายปี 2564

Likelihood
(จำนวนครั้งที่
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด
(ครั้ง) )

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

จำนวน 0 ครั้ง
จำนวน 1 ครั้ง
จำนวน 2 ครั้ง
จำนวน 3 ครั้ง
จำนวน >=4 ครั้ง

A/T
A
T

ไตรมาส 1
จำนวน 0 ครั้ง
จำนวน 1 ครั้ง
จำนวน 2 ครั้ง
จำนวน 3 ครั้ง
จำนวน >=4 ครั้ง

A/T
A
T

ไตรมาส 2
จำนวน 0 ครั้ง
จำนวน 1 ครั้ง
จำนวน 2 ครั้ง
จำนวน 3 ครั้ง
จำนวน >=4 ครั้ง

A/T
A
T

ไตรมาส 3
จำนวน 0 ครั้ง
จำนวน 1 ครั้ง
จำนวน 2 ครั้ง
จำนวน 3 ครั้ง
จำนวน >=4 ครั้ง
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A/T
A

A/T
A
T

ไตรมาส 4
จำนวน 0 ครั้ง
จำนวน 1 ครั้ง
จำนวน 2 ครั้ง
จำนวน 3 ครั้ง
จำนวน >=4 ครั้ง
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T

A/T
A
T

3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
ในปี 2564 อพวช. มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Boundary) และแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) ในแต่ละไตรมาสและสะสมรายปี ดังนี้
1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
รายปี 2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 806,480 คน
ระดับ 2 713,380-806,479 คน
ระดับ 3 620,280-713,379 คน
ระดับ 4 527,181-620,279 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 527,180 คน
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 13,000,000 view
ระดับ 2 11,000,000 - 12,999,999 view
ระดับ 3 9,000,000 – 10,999,999 view
ระดับ 4 8,000,000 – 9,999,999 view
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7,999,999 view

SR01 (รายปี)

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Impact)

≤ 527,180
527,181-620,279
620,280-713,379
713,380-806,479
≥ 806,480

T
A

≥ 13,000,000

12,999,999- 10,999,999- 9,999,999- ≤ 7,999,999
11,000,000 9,000,000 8,000,000

จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
(Likelihood)

ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(ใช้ค่าเป้าหมายเดิม)
ระดับ 1
มากกว่าหรือเท่ากับ 483,000 คน
ระดับ 2
434,700-458,849 คน
ระดับ 3
410,550-434,699 คน
ระดับ 4
386,400-410,549 คน
ระดับ 5
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 386,399 คน
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 3,250,000 view
ระดับ 2 2,500,000-3,249,999 view
ระดับ 3 1,500,000–2,499,999 view
ระดับ 4 500,000–1,499,000 view
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 499,999 view

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Impact)

SR01 (Q1/2564)

≤ 386,399
386,400-410,549
410,550 -434,699
434,700-458,849
≥ 483,000

T
A
≥ 3,250,000

3,249,999- 2,499,999- 1,499,0002,500,000 1,500,000 500,000

จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
(Likelihood)
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≤ 499,999

ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(ปรับลดจาก COVID-19)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 404,680 คน
ระดับ 2 395,055-404,679 คน
ระดับ 3 385,430-395,054 คน
ระดับ 4 375,806-385,429 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 375,805 คน
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 6,500,000 view
ระดับ 2 5,500,000 -6,499,999 view
ระดับ 3 4,000,000-5,499,999 view
ระดับ 4 3,000,000-3,999,999 view
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,999,999 view

ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(ปรับลดจาก COVID-19)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 527,180 คน
ระดับ 2 486,347-527,179 คน
ระดับ 3 445,513-486,346 คน
ระดับ 4 445,512-404,681 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 404,680 คน
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 9,750,000 view
ระดับ 2 8,500,000-9,749,999 view
ระดับ 3 7,500,000-8,499,999 view
ระดับ 4 5,000,000-7,499,999 view
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,999,999 view

SR01 (Q2/2564)

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Impact)

≤ 375,805
375,806-385,429
385,430-395,054
395,055-404,679

T

≥404,680

A
≥ 6,500,000 6,499,999- 5,499,999- 3,999,9995,500,000 4,000,000 3,000,000

≤ 2,999,999

จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
(Likelihood)

SR01 (Q3/2564)

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Impact)

≤ 404,680
445,512-404,681
445,513-486,346
486,347-527,179
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≥ 527,180

T
A
≥ 9,750,000

9,749,999- 8,499,999- 7,499,999- ≤ 4,999,999
8,500,000 7,500,000 5,000,000

จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
(Likelihood)
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ไตรมาส 4/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(ปรับลดจาก COVID-19)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 806,480 คน
ระดับ 2 713,380-806,479 คน
ระดับ 3 620,280-713,379 คน
ระดับ 4 527,181-620,279 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 527,180 คน
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 13,000,000 view
ระดับ 2 11,000,000 - 12,999,999 view
ระดับ 3 9,000,000 – 10,999,999 view
ระดับ 4 8,000,000 – 9,999,999 view
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7,999,999 view

SR01 (Q4/2564)

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Impact)

≤ 527,180
527,181-620,279
620,280-713,379
713,380-806,479
≥ 806,480

T
A

≥ 13,000,000

12,999,999- 10,999,999- 9,999,999- ≤ 7,999,999
11,000,000 9,000,000 8,000,000

จำนวนผู้เข้าชม Online (view)
(Likelihood)

2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
รายปี 2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
ระดับ 1 ดำเนินงานได้มากกว่าแผนฯ จำนวน 2 งวด
ระดับ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 76-100
ระดับ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 51-75
ระดับ 4 เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
ระดับ 5 เบิกจ่ายร้อยละ 1-25

ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
(Impact)

SR02 (รายปี)

เบิกจ่ายร้อยละ 1-25
เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
เบิกจ่ายร้อยละ 51-75

แกนนอน (Likelihood)
: ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
ระดับ 1
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่า
แผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน
ระดับ 2
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
ระดับ 3
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดไว้ 1 เดือน
ระดับ 4
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดไว้ 2 เดือน
ระดับ 5
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดไว้ 3 เดือน

T

เบิกจ่ายร้อยละ 76-100

ดำเนินงานได้มากกว่าแผนฯ
จำนวน 2 งวด
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A
1

2

3

4

5

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)
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ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
ระดับ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
ระดับ 2 ระดับ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 11-25
ระดับ 4 ระดับ 5 เบิกจ่ายร้อยละ 0-10
แกนนอน (Likelihood)
: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ระดับ 1 งานถมดิน ร้อยละ 75
ระดับ 2 งานเตรียมการ ร้อยละ 95
ระดับ 3 งานถมดิน ร้อยละ 30
ระดับ 4 งานเตรียมการ ร้อยละ 80
ระดับ 5 งานถมดิน ร้อยละ 15

ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
ระดับ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 66-75
ระดับ 2 ระดับ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 56-65
ระดับ 4 ระดับ 5 เบิกจ่ายร้อยละ 46-55
แกนนอน (Likelihood)
: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ระดับ 1 ตอกเสาเข็ม ร้อยละ 95
ระดับ 2 ตอกเสาเข็ม ร้อยละ 50
ระดับ 3 งานถมดิน ร้อยละ 75
ระดับ 4 งานเตรียมการ ร้อยละ 95
ระดับ 5 งานถมดิน ร้อยละ 30

ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
(Impact)

SR02 (Q1/2564)

เบิกจ่ายร้อยละ 0-10

เบิกจ่ายร้อยละ 11-25

T
เบิกจ่ายร้อยละ 26-50

A
1

2

3

5

4

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
(Likelihood)

ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
(Impact)

SR02 (Q2/2564)

เบิกจ่ายร้อยละ 46-55

เบิกจ่ายร้อยละ 56-65

T
เบิกจ่ายร้อยละ 66-75
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A
1

2

3

4

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
(Likelihood)

3 - 33

5

ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
ระดับ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 81-100
ระดับ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 61-80
ระดับ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 41-60
ระดับ 4 เบิกจ่ายร้อยละ 21-40
ระดับ 5 เบิกจ่ายร้อยละ 1-20
แกนนอน (Likelihood)
: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ระดับ 1 ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ร้อยละ 100
ระดับ 2 ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มร้อยละ 100
ระดับ 3 ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ร้อยละ 60
ระดับ 4 ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มร้อยละ 60
ระดับ 5 ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ร้อยละ 30

ไตรมาส 4
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
ระดับ 1 ดำเนินงานได้มากกว่าแผนฯ จำนวน 2 งวด
ระดับ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 76-100
ระดับ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 51-75
ระดับ 4 เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
ระดับ 5 เบิกจ่ายร้อยละ 1-25
แกนนอน (Likelihood)
: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ระดับ 1 ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่
กำหนดไว้ 1 เดือน
ระดับ 2 ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
ระดับ 3 ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดไว้ 1 เดือน
ระดับ 4 ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดไว้ 2 เดือน
ระดับ 5 ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดไว้ 3 เดือน

ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
(Impact)

SR02 (Q3/2564)

เบิกจ่ายร้อยละ 1-20
เบิกจ่ายร้อยละ 21-40

เบิกจ่ายร้อยละ 41-60

T

เบิกจ่ายร้อยละ 61-80
เบิกจ่ายร้อยละ 81-100

A
2

1

3

4

5

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
(Likelihood)

ร้อยละการเบิกจ่าย (%)
(Impact)

SR02 (Q4/2564)

เบิกจ่ายร้อยละ 1-25
เบิกจ่ายร้อยละ 26-50
เบิกจ่ายร้อยละ 51-75
เบิกจ่ายร้อยละ 76-100

ดำเนินงานได้มากกว่าแผนฯ
จำนวน 2 งวด
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T
A
1

5
4
3
2
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)
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3) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
รายปี 2564– ปรับจากผลกระทบ COVID-19 (เริ่มไตรมาส 2)
แกนตั้ง (Impact)
: เงินรายได้ (บาท)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30,040,014 บาท
ระดับ 2 26,956,681 - 30,040,013 บาท
ระดับ 3 23,873,347 - 26,956,680 บาท
ระดับ 4 20,790,015 - 23,873,346 บาท
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,790,014 บาท
แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 806,480 คน
ระดับ 2 713,380-806,479 คน
ระดับ 3 620,280-713,379 คน
ระดับ 4 527,181-620,279 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 527,180 คน
ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact)
: เงินรายได้ (ล้านบาท)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 16.00 ล้านบาท
ระดับ 2 11.01-15.99 ล้านบาท
ระดับ 3 6.01-11.00 ล้านบาท
ระดับ 4 1.01-6.00 ล้านบาท
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ล้านบาท

FR01 (รายปี)

เงินรายได้ (บ.)
(Impact)
≤ 20,790,014
20,790,015 - 23,873,346
23,873,347 - 26,956,680

T

26,956,681 - 30,040,013
≥ 30,040,014

A
≥ 806,480

806,479- 713,379713,380 620,280

620,279527,181

≤ 527,180

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Likelihood)

เงินรายได้ (ลบ.)
(Impact)

แกนนอน (Likelihood)
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่เกีย่ วข้อง
กับการหารายได้ ปี 2564 (%)
ระดับ 1 21-28
ระดับ 2 16-20
ระดับ 3 11-15
ระดับ 4 6-10
ระดับ 5 1-5

FR01 (Q1/2564)

≤ 1.00
1.01-6.00
6.01-11.00

T

11.01-15.99
≥ 16.00

A
10-6
28-21
20-16
15-11
5-1
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการหารายได้ ปี 2564 (%)
(Likelihood)

หมายเหตุ : ในไตรมาส 1/2564 ใช้ข้อมูลรายงานผลดำเนินการโดยใช้คา่ เป้าหมาย
(เดิม) ก่อนทำการปรับจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มในไตรมาส 2
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ไตรมาส 2/2564 – ปรับจากผลกระทบ COVID-19
แกนตั้ง (Impact)
: เงินรายได้ (ล้านบาท)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 14,040,014 บาท
ระดับ 2 13,040,014-14,040,013 บาท
ระดับ 3 12,040,014-13,040,013 บาท
ระดับ 4 11,040,015-12,040,013 บาท
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11,040,014 ล้านบาท
แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 404,680 คน
ระดับ 2 395,055-404,679 คน
ระดับ 3 385,430-395,054 คน
ระดับ 4 375,806-385,429 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 375,805 คน

ไตรมาส 3/2564– ปรับจากผลกระทบ COVID-19
แกนตั้ง (Impact)
: เงินรายได้ (ล้านบาท)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20,790,014 บาท
ระดับ 2 18,540,014-20,790,013 บาท
ระดับ 3 16,290,014-18,540,013 บาท
ระดับ 4 14,040,015-16,290,013 บาท
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 14,040,014 บาท

FR01 (Q2/2564)

เงินรายได้ (ลบ.)
(Impact)
≤ 11,040,014
11,040,015-12,040,013
12,040,014-13,040,013

T

13,040,014-14,040,013
≥ 14,040,014

A
≥ 404,680

404,679395,055

395,054385,430

385,429375,806

≤ 375,805

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Likelihood)

เงินรายได้ (บาท)
(Impact)

FR01 (Q3/2564)

≤ 14,040,014
14,040,015-16,290,013
16,290,014-18,540,013

แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 527,180 คน
ระดับ 2 486,347-527,179 คน
ระดับ 3 445,513-486,346 คน
ระดับ 4 445,512-404,681 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 404,680 คน

T

18,540,014-20,790,013
≥ 20,790,014
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A
≥ 527,180

527,179486,347

486,346- 445,512- ≤ 404,680
445,513 404,681

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Likelihood)
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ไตรมาส 4/2564– ปรับจากผลกระทบ COVID-19
แกนตั้ง (Impact)
: เงินรายได้ (ล้านบาท)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30,040,014 บาท
ระดับ 2 26,956,681 - 30,040,013 บาท
ระดับ 3 23,873,347 - 26,956,680 บาท
ระดับ 4 20,790,015 - 23,873,346 บาท
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,790,014 บาท
แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 806,480 คน
ระดับ 2 713,380-806,479 คน
ระดับ 3 620,280-713,379 คน
ระดับ 4 527,181-620,279 คน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 527,180 คน

เงินรายได้ (บาท)
(Impact)

FR01 (Q4/2564)

≤ 20,790,014
20,790,015 - 23,873,346
23,873,347 - 26,956,680

T

26,956,681 - 30,040,013

A

≥ 30,040,014

≥ 806,480

806,479713,380

713,379620,280

620,279527,181

≤ 527,180

จำนวนผู้เข้าชม Onsite (คน)
(Likelihood)

4) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
รายปี 2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
ระดับ 1 ร้อยละ 96 - 100
ระดับ 2 ร้อยละ 91 - 95
ระดับ 3 ร้อยละ 86 - 90
ระดับ 4 ร้อยละ 81 - 85
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
(Impact)

แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน
ระดับ 1 95 - 106 งวดงาน
ระดับ 2 80 - 94 งวดงาน
ระดับ 3 65 - 79 งวดงาน
ระดับ 4 50 - 64 งวดงาน
ระดับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 49 งวดงาน

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

FR02 (รายปี)

≤80
81-85
86-90

T

91-95
96-100

A
106-95

94-80

79-65

64-50

จำนวนงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน
(Likelihood)

3 - 37

≤49

ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7
ระดับ 2 ร้อยละ 5 - 6
ระดับ 3 ร้อยละ 3 - 4
ระดับ 4 ร้อยละ 1 - 2
ระดับ 5 ร้อยละ 0

0
1-2
3-4

A

≥7

≥40

39-30

29-20

19-10

≤9

ร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินลงทุน (%)
(Likelihood)

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
(Impact)

แกนนอน (Likelihood)
: ร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินลงทุน (%)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

T

5-6

แกนนอน (Likelihood)
: ร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินลงทุน (%)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
ระดับ 2 ร้อยละ 30 - 39
ระดับ 3 ร้อยละ 20 - 29
ระดับ 4 ร้อยละ 10 - 19
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 9

ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 22
ระดับ 2 ร้อยละ 18 - 21
ระดับ 3 ร้อยละ 13 - 17
ระดับ 4 ร้อยละ 8 - 12
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7

FR02 (Q1/2564)

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
(Impact)

ร้อยละ 89 - 100
ร้อยละ 73 - 88
ร้อยละ 57 - 72
ร้อยละ 41 - 56
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

FR02 (Q2/2564)

≤7
8 - 12
13 - 17

T

18 - 21
≥22

A
100-89

88-73

72-57

≤40
ร้อยละของสัญญาที่มีการจ่ายเงินลงทุน (%)
(Likelihood)
56-41

3 - 38

ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 54
ระดับ 2 ร้อยละ 43 - 53
ระดับ 3 ร้อยละ 33 - 42
ระดับ 4 ร้อยละ 23 - 32
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 22

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
(Impact)

FR02 (Q3/2564)

≤ 22
23 - 32
33 - 42

แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน
ระดับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 49 งวดงาน
ระดับ 2 38 - 48 งวดงาน
ระดับ 3 27 - 37 งวดงาน
ระดับ 4 16 - 26 งวดงาน
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 งวดงาน
ไตรมาส 4/2564
แกนตั้ง (Impact)
: ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
ระดับ 1 ร้อยละ 96 - 100
ระดับ 2 ร้อยละ 91 - 95
ระดับ 3 ร้อยละ 86 - 90
ระดับ 4 ร้อยละ 81 - 85
ระดับ 5 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

T

43 - 53
≥54

A
≥49

48-38

37-27

26-16

≤15

จำนวนงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน
(Likelihood)
ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (%)
(Impact)

แกนนอน (Likelihood)
: จำนวนงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน
ระดับ 1 95 - 106 งวดงาน
ระดับ 2 80 - 94 งวดงาน
ระดับ 3 65 - 79 งวดงาน
ระดับ 4 50 - 64 งวดงาน
ระดับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 49 งวดงาน

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

FR02 (Q4/2564)

≤ 80
81-85
86-90

T

91-95
96-100

A
106-95

94-80

79-65

64-50

จำนวนงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน
(Likelihood)

3 - 39

≤49

5) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากผู้ใช้บริการ (OR01)
รายปี 2564
แกนตั้ง (Impact) : ความเสียหาย
ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
ระดับ 2 นำส่ง รพ.
ระดับ 3 นอนรักษาตัวที่ รพ.
ระดับ 4 สาหัสเข้า ICU
ระดับ 5 ถึงแก่ชีวิต

OR01 (รายปี)

ความเสียหาย
(Impact)

ถึงแก่ชีวิต
สาหัสเข้า ICU
นอนรักษาตัวที่ รพ.

แกนนอน (Likelihood) : ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ระดับ 1 1-4 คน/ครั้ง
ระดับ 2 5-8 คน/ครั้ง
ระดับ 3 9-12 คน/ครั้ง
ระดับ 4 13-17 คน/ครั้ง
ระดับ 5 18-21 คน/ครั้ง

นำส่ง รพ.
ปฐมพยาบาล

A

T

1-4

5-8

9-12

13-17

18-21

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ต่อ ผู้เข้าชม 1 ล้านคน
(Likelihood)

ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความเสียหาย
ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
ระดับ 2 นำส่ง รพ.
ระดับ 3 นอนรักษาตัวที่ รพ.
ระดับ 4 สาหัสเข้า ICU
ระดับ 5 ถึงแก่ชีวิต
แกนนอน (Likelihood) : ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ระดับ 1 1 คน/ครั้ง
ระดับ 2 2 คน/ครั้ง
ระดับ 3 3 คน/ครั้ง
ระดับ 4 4 คน/ครั้ง
ระดับ 5 5 คน/ครั้ง

ความเสียหาย
(Impact)

OR01 (Q1/2564)

ถึงแก่ชีวิต
สาหัสเข้า ICU

นอนรักษาตัวที่ รพ.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

นำส่ง รพ.
ปฐมพยาบาล

A

T

1

2

3

4

5

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง) ต่อ
ผู้เข้าชม 375,805 คน
(Likelihood)

3 - 40

ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความเสียหาย
ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
ระดับ 2 นำส่ง รพ.
ระดับ 3 นอนรักษาตัวที่ รพ.
ระดับ 4 สาหัสเข้า ICU
ระดับ 5 ถึงแก่ชีวิต
แกนนอน (Likelihood) : ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ระดับ 1 1-2 คน/ครั้ง
ระดับ 2 3-4 คน/ครั้ง
ระดับ 3 5-6 คน/ครั้ง
ระดับ 4 7-9 คน/ครั้ง
ระดับ 5 10-11 คน/ครั้ง

ความเสียหาย
(Impact)

OR01 (Q2/2564)

ถึงแก่ชีวติ
สาหัสเข้า ICU
นอนรักษาตัวที่ รพ.
นำส่ง รพ.
ปฐมพยาบาล

A
1-2

T
3-4

5-6

7-9

10-11

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ต่อ ผู้เข้าชม 404,680 คน
(Likelihood)

ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความเสียหาย
ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
ระดับ 2 นำส่ง รพ.
ระดับ 3 นอนรักษาตัวที่ รพ.
ระดับ 4 สาหัสเข้า ICU
ระดับ 5 ถึงแก่ชีวิต
แกนนอน (Likelihood) : ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ระดับ 1 1-3 คน/ครั้ง
ระดับ 2 4-6 คน/ครั้ง
ระดับ 3 7-9 คน/ครั้ง
ระดับ 4 10-13 คน/ครั้ง
ระดับ 5 14-16 คน/ครั้ง

ความเสียหาย
(Impact)

OR01 (Q3/2564)

ถึงแก่ชีวิต
สาหัสเข้า ICU
นอนรักษาตัวที่ รพ.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

นำส่ง รพ.
ปฐมพยาบาล

A

T

1-3

4-6

7-9

10-13

14-16

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ต่อ ผู้เข้าชม 527,180 คน
(Likelihood)

3 - 41

ไตรมาส 4/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความเสียหาย
ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
ระดับ 2 นำส่ง รพ.
ระดับ 3 นอนรักษาตัวที่ รพ.
ระดับ 4 สาหัสเข้า ICU
ระดับ 5 ถึงแก่ชีวิต
แกนนอน (Likelihood) : ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ระดับ 1 1-4 คน/ครั้ง
ระดับ 2 5-8 คน/ครั้ง
ระดับ 3 9-12 คน/ครั้ง
ระดับ 4 13-17 คน/ครั้ง
ระดับ 5 18-21 คน/ครั้ง

OR01 (Q4/2564)

ความเสียหาย
(Impact)

ถึงแก่ชีวิต
สาหัสเข้า ICU

นอนรักษาตัวที่ รพ.
นำส่ง รพ.
ปฐมพยาบาล

A

T

1-4

5-8

9-12

13-17

18-21

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (คน/ครั้ง)
ต่อ ผู้เข้าชม 806,480 คน
(Likelihood)

6) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
รายปี 2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
ระดับ 1 5 เรื่อง
ระดับ 2 4 เรื่อง
ระดับ 3 3 เรื่อง
ระดับ 4 2 เรื่อง
ระดับ 5 1 เรื่อง

จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Impact)

แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
ระดับ 1 จัดทำแนวคิดการใช้สื่อนำเสนอในนิทรรศการแล้วเสร็จ
และจัดทำเล่มข้อเสนอนิทรรศการฉบับสมบูรณ์
ระดับ 2 จัดทำเนื้อหานิทรรศการแล้วเสร็จ
ระดับ 3 วิจัยและรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ
ระดับ 4 พัฒนา Story line แล้วเสร็จ
ระดับ 5 กำหนดทิศทางนิทรรศการ (หัวข้อ, วัตถุประสงค์,
Key Message)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

OR02 (รายปี)

1 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง

T

4 เรื่อง

A

5 เรื่อง
1
2
3
4
5
5ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Likelihood)

3 - 42

ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
ระดับ 1 5 เรื่อง
ระดับ 2 4 เรื่อง
ระดับ 3 3 เรื่อง
ระดับ 4 2 เรื่อง
ระดับ 5 1 เรื่อง

จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Impact)
1 เรื่อง
2 เรื่อง

แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
ระดับ 1 กำหนดทิศทางนิทรรศการ (หัวข้อ, วัตถุประสงค์,
Key Message)
ระดับ 2 ระดับ 3 นำเสนอและขอความเห็นชอบแผนการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่จากคณะกรรมการบริหาร
ระดับ 4 ระดับ 5 จัดทำแผนการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
ระดับ 1 5 เรื่อง
ระดับ 2 4 เรื่อง
ระดับ 3 3 เรื่อง
ระดับ 4 2 เรื่อง
ระดับ 5 1 เรื่อง

วิจัยและรวบรวมข้อมูล (Content Research) เบื้องต้น

ระดับ 4
ระดับ 5

พัฒนา Storyline แล้วเสร็จ

3 เรื่อง

T

4 เรื่อง

A

5 เรื่อง
กำหนดทิศทาง
นิทรรศการ (หัวข้อ,
วัตถุประสงค์,
Key Message)

นำเสนอและขอความ
เห็นชอบแผนการ
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่จาก
คณะกรรมการบริหาร

จัดทำแผนการ
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่

ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Likelihood)
จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Impact)

แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
ระดับ 1 วิจัยและรวบรวมข้อมูล (Content Research) แล้วเสร็จ
ระดับ 2
ระดับ 3

OR02 (Q1/2564)

OR02 (Q2/2564)

1 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง

T

4 เรื่อง

A

5 เรื่อง
วิจัยและรวบรวม
ข้อมูล (Content
Research)
แล้วเสร็จ

พัฒนา
Storyline
แล้วเสร็จ

วิจัยและรวบรวม
ข้อมูล (Content
Research)
เบื้องต้น

ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Likelihood)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

3 - 43

ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
ระดับ 1 5 เรื่อง
ระดับ 2 4 เรื่อง
ระดับ 3 3 เรื่อง
ระดับ 4 2 เรื่อง
ระดับ 5 1 เรื่อง

จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Impact)

OR02 (Q3/2564)

1 เรื่อง
2 เรื่อง

แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
ระดับ 1 จัดทำเนื้อหานิทรรศการ แล้วเสร็จ
ระดับ 2 ระดับ 3 ปรับปรุงร่างเนื้อหานิทรรศการ
ระดับ 4 ระดับ 5 จัดทำร่างเนื้อหานิทรรศการ

3 เรื่อง

T

4 เรื่อง

A

5 เรื่อง

จัดทำเนื้อหา
นิทรรศการ
แล้วเสร็จ

จัดทำร่าง
เนื้อหา
นิทรรศการ

ปรับปรุง
ร่างเนือ้ หา
นิทรรศการ

ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Likelihood)

ไตรมาส 4/2564
แกนตั้ง (Impact) : จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
ระดับ 1 5 เรื่อง
ระดับ 2 4 เรื่อง
ระดับ 3 3 เรื่อง
ระดับ 4 2 เรื่อง
ระดับ 5 1 เรื่อง

จำนวนข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Impact)

แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
ระดับ 1 จัดทำเล่มข้อเสนอนิทรรศการฉบับสมบูรณ์
ระดับ 2 ระดับ 3 จัดทำแนวคิดการใช้สื่อนำเสนอในนิทรรศการแล้วเสร็จ
ระดับ 4 ระดับ 5 จัดทำร่างแนวคิดการใช้สื่อนำเสนอในนิทรรศการ

OR02 (Q4/2564)

1 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง

T

4 เรื่อง

A

5 เรื่อง
จัดทำเล่ม
ข้อเสนอ
นิทรรศการ
ฉบับสมบูรณ์

จัดทำแนวคิดการ
ใช้สื่อนำเสนอใน
นิทรรศการ
แล้วเสร็จ

จัดทำร่างแนวคิด
การใช้สื่อนำเสนอ
ในนิทรรศการ

ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่
(Likelihood)
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7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง
องค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
รายปี 2564
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของ EA
ระดับ 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร ตามผลการศึกษา EA
ได้รับการเสนอ อนุมัติโดยคณะกรรมการ
ระดับ 2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร ตามผลการศึกษา EA
ได้รับความเห็นชอบโดย คณะอนุฯ พัฒนาเทคโนโลยี อพ.
ระดับ 3 แผนการจัดทำ TO BE แล้วเสร็จ
ระดับ 4 แผนการจัดทำ AS IS แล้วเสร็จ
ระดับ 5 แผนการจัดทำ EA แล้วเสร็จ
แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Data Warehouse
ระดับ 1 ลงฐานข้อมูล 1 ฐาน
ระดับ 2 ระบบ DW แล้วเสร็จ
ระดับ 3 ปรังปรุงระบบ DW
ระดับ 4 ติดตั้งระบบ DW แล้วเสร็จ
ระดับ 5 ศึกษาข้อมูลการจัดทำ DW
ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของ EA
ระดับ 1 แผนการจัดทำ EA แล้วเสร็จ
ระดับ 2 เสนอแผน EA ต่อกรรมการตรวจการจ้าง
ระดับ 3 ปรับปรุงตามข้อเสนอของกรรมการ
ระดับ 4 เสนอร่างต่อคณะกรรมการ
ระดับ 5 ลงนามสัญญาก่อหนี้
แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Data Warehouse
ระดับ 1 จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ
ระดับ 2 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญดำเนินการร่าง TOR
ระดับ 3 รวบรวมสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 4 ประสานผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ DW
ระดับ 5 ศึกษาข้อมูลการจัดทำ DW

ระดับความสำเร็จของ EA
(Impact)

OR03 (รายปี)

แผนการจัดทำ EA
แล้วเสร็จ
แผนการจัดทำ AS IS
แล้วเสร็จ
แผนการจัดทำ TO BE
แล้วเสร็จ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร
ตามผลการศึกษา EA ได้รับความ
เห็นชอบโดยคณะอนุฯพัฒนา
เทคโนโลยี อพ.

แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ
องค์กร ตามผลการศึกษา EA
ได้รับการเสนอ อนุมัติโดย
คณะกรรมการ

T
A
ลงฐาน
ข้อมูล
1 ฐาน

ระบบ
DW
แล้วเสร็จ

ศึกษา
ปรังปรุง
ติดตั้ง
ระบบ ระบบ DW ข้อมูลการ
จัดทำ
DW แล้วเสร็จ

ระดับความสำเร็จของ Data Warehouse
(Likelihood)

DW

OR03 (Q1/2564)

ระดับความสำเร็จของ EA
(Impact)

(Likelihood)

ลงนามสัญญา
ก่อหนี้
เสนอร่างต่อ
คณะกรรมการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอ
ของกรรมการ
เสนอแผน EA ต่อ
กรรมการตรวจการ
จ้าง
แผนการจัดทำ EA
แล้วเสร็จ

T
A
จัดทำร่าง
TOR
แล้วเสร็จ

ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
ดำเนินการ
ร่าง TOR

รวบรวม
สนับสนุน
ข้อมูลให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญ

ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญ
ในการ
จัดทำ DW

ศึกษา
ข้อมูลการ
จัดทำ DW

ระดับความสำเร็จของ Data Warehouse
(Likelihood)

(Likelihood)
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ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของ EA
ระดับ 1 AS IS แล้วเสร็จ
ระดับ 2 ปรับปรุง AS IS
ระดับ 3 เสนอ AS IS ต่ออนุกรรมการฯ
ระดับ 4 ร่าง AS IS แล้วเสร็จ
ระดับ 5 การศึกษาสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องด้าน AS IS
แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Data Warehouse
ระดับ 1 ติดตั้งระบบ DW แล้วเสร็จ
ระดับ 2 เห็นชอบแผนการดำเนินงาน
ระดับ 3 ลงนามสัญญา
ระดับ 4 ได้คู่สัญญา
ระดับ 5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความสำเร็จของ EA
(Impact)

OR03 (Q2/2564)

การศึกษาสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องด้าน AS IS

ร่าง AS IS แล้วเสร็จ
เสนอ AS IS
ต่ออนุกรรมการฯ

T

ปรับปรุง AS IS
AS IS แล้วเสร็จ

A
ติดตั้ง
ระบบ DW
แล้วเสร็จ

เห็นชอบ ลงนาม
กระบวน
ได้คู่สัญญา
แผนการ สัญญา
การจัดซื้อ
ดำเนินงาน
จัดจ้าง

ระดับความสำเร็จของ Data Warehouse
(Likelihood)

ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของ EA
ระดับ 1 TO BE แล้วเสร็จ
ระดับ 2 ปรับปรุง TO BE
ระดับ 3 เสนอ TO BE ต่ออนุกรรมการฯ
ระดับ 4 ร่าง TO BE แล้วเสร็จ
ระดับ 5 การศึกษาสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องด้าน TO BE

(Likelihood)
OR03
(Q3/2564)

ระดับความสำเร็จของ EA
(Impact)
การศึกษาสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องด้าน TO BE
ร่าง TO BE แล้วเสร็จ

แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Data Warehouse
ระดับ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลแล้วเสร็จ
ระดับ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูล
ระดับ 3 นำเสนอฐานข้อมูลให้ MC พิจารณา
ระดับ 4 ศึกษาความพร้อมของฐานข้อมูล
ระดับ 5 รวบรวมฐานข้อมูลในองค์กร

เสนอ TO BE
ต่ออนุกรรมการฯ

T

ปรับปรุง TO BE
TO BE แล้วเสร็จ

A
ปรับปรุง ปรับปรุง นำเสนอ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล
ให้ MC
แล้วเสร็จ
พิจารณา

ศึกษาความ
พร้อมของ
ฐานข้อมูล

ระดับความสำเร็จของ Data Warehouse
(Likelihood)

(Likelihood)
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รวบรวม
ฐานข้อมูล
ในองค์กร

ไตรมาส 4/2564
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของ EA
ระดับ 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเสนอ อนุมัติโดย
คณะกรรมการ
ระดับ 2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเห็นชอบ โดยคณะอนุฯ
กรรมการ
ระดับ 3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร ตามผล
การศึกษา EAได้รับการเห็นชอบ โดย ผอพ.
ระดับ 4 Road map EA ได้รับการปรับปรุง
ระดับ 5 ทำประชาพิจารณ์
แกนนอน (Likelihood) : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Data Warehouse
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ระดับความสำเร็จของ EA
(Impact)

OR03 (Q4/2564)

ทำประชาพิจารณ์
Road map EA
ได้รับการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
องค์กร ตามผลการศึกษา EA
ได้รับการเห็นชอบโดย ผอพ.
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
องค์กร ตามผลการศึกษา EA
ได้รับการเสนอ อนุมัติโดย
คณะกรรมการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
องค์กร ตามผลการศึกษา EA
ได้รับการเสนอ อนุมัติ
โดยคณะกรรมการ

ลงฐานข้อมูล 1 ฐานแล้วเสร็จ
ระบบ DW แล้วเสร็จ
เสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงตามแนวทาง
วิเคราะห์ปัญหาของการลงระบบฐานข้อมูล
นำฐานข้อมูลลงระบบ 1 ฐาน

T
A
ลงฐาน
ข้อมูล
1 ฐาน
แล้วเสร็จ

ระบบ เสนอแนวทาง
วิเคราะห์ นำฐาน
DW
แก้ไขและ ปัญหาของ ข้อมูล
แล้วเสร็จ ปรับปรุงตาม การลงระบบ ลงระบบ
1 ฐาน
แนวทาง ฐานข้อมูล

ระดับความสำเร็จของ Data Warehouse
(Likelihood)

8) ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (Likelihood)
(OR04)
รายปี 2564

ความสำเร็จของแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง
(Impact)

แกนตั้ง (Impact) : ความสำเร็จของแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ อพวช. เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ ผอพ. เห็นชอบ
เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการฯ ต่อ ผอพ. เห็นชอบ
คณะทำงานเห็นชอบตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สืบทอด

แกนนอน (Likelihood) : ระยะเวลาการดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 1 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 2 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 3 เดือน
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 4 เดือน

OR04 (รายปี)

คณะทำงานเห็นชอบตำแหน่งและ
คุณสมบัติของผูส้ ืบทอด
เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการฯ
ต่อ ผอพ. เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ ผอพ.
เห็นชอบ

T

เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ
บริหาร เห็นชอบ เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ
คณะกรรมการ อพวช. เห็นชอบ
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A
0

+1

+2

+3

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)
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+4

ไตรมาส 1/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความสำเร็จของแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ระดับ 1 มีคณะทำงานฯ ที่รับผิดชอบ
ระดับ 2 ประชุมหารือเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ระดับ 3 มอบหมายความเสี่ยงให้กบั สำนักบริการกลาง
ระดับ 4 คณะกรรมการบริหารกำหนดเจ้าของความเสี่ยง
ระดับ 5 คณะกรรมการบริหารรับประเด็นความเสี่ยง
แกนนอน (Likelihood) : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระดับ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 1 เดือน
ระดับ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 2 เดือน
ระดับ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 3 เดือน
ระดับ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 4 เดือน

ไตรมาส 2/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความสำเร็จของแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ระดับ 1 คณะทำงานฯ เห็นชอบตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สืบทอด
ระดับ 2 เสนอร่างคุณสมบัติผู้สืบทอด
ระดับ 3 คณะทำงานฯ เห็นชอบตำแหน่งของผู้สืบทอด
ระดับ 4 ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณา
ระดับ 5 เสนอตำแหน่งที่เห็นชอบต่อคณะทำงานฯ
แกนนอน (Likelihood) : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระดับ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 1 เดือน
ระดับ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 2 เดือน
ระดับ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 3 เดือน
ระดับ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 4 เดือน

ความสำเร็จของแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง
(Impact)

OR04 (Q1/2564)

คณะกรรมการบริหารรับ
ประเด็นความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
กำหนดเจ้าของความเสี่ยง
มอบหมายความเสี่ยงให้กับ
สำนักบริการกลาง

T

ประชุมหารือเพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
มีคณะทำงานฯ ที่รับผิดชอบ

A
0

+2
+3
+4
+1
ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)

ความสำเร็จของแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง
(Impact)

OR04 (Q2/2564)

เสนอตำแหน่งที่เห็นชอบต่อคณะทำงาน ฯ
ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณา

คณะทำงานฯ เห็นชอบตำแหน่งของผู้
สืบทอด

T

เสนอร่างคุณสมบัติผู้สืบทอด
คณะทำงานฯ เห็นชอบตำแหน่ง
และคุณสมบัติของผู้สืบทอด

A
0

+1

+2

+3

+4

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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ไตรมาส 3/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความสำเร็จของแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ระดับ 1 เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการฯ ต่อ ผอพ. เห็นชอบ
ระดับ 2 ร่างแผนการฯ ครั้งที่ 2
ระดับ 3 เสนอวาระประชุมคณะทำงานฯ
ระดับ 4 ร่างแผนการฯ ครั้งที่ 1
ระดับ 5 ผอพ. เห็นชอบตำแหน่งคุณสมบัติผู้สืบทอด
แกนนอน (Likelihood) : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระดับ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 1 เดือน
ระดับ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 2 เดือน
ระดับ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 3 เดือน
ระดับ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 4 เดือน

ความสำเร็จของแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง
(Impact)
ผอพ. เห็นชอบตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สืบทอด

OR04 (Q3/2564)

ร่างแผนการฯ ครั้งที่ 1
เสนอวาระประชุมคณะทำงานฯ

T

ร่างแผนการฯ ครั้งที่ 2
เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการฯ ต่อ
ผอพ. เห็นชอบ

A
0

+1

+4

+3

+2

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)

ไตรมาส 4/2564
แกนตั้ง (Impact) : ความสำเร็จของแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ระดับ 1 เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการ อพวช.
เห็นชอบ
ระดับ 2 เสนอแผนการฯ ต่อ คณะกรรมการบริหาร
เห็นชอบ
ระดับ 3 เสนอแผนการฯ ต่อ ผอพ. เห็นชอบ
ระดับ 4 เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการฯ ต่อ ผอพ. เห็นชอบ
ระดับ 5 คณะทำงานเห็นชอบตำแหน่งและคุณสมบัติ
ของผู้สืบทอด
แกนนอน (Likelihood) : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระดับ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 1 เดือน
ระดับ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 2 เดือน
ระดับ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 3 เดือน
ระดับ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กำหนด 4 เดือน

ความสำเร็จของแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง
(Impact)

OR04 (Q4/2564)

คณะทำงานฯเห็นชอบตำแหน่ง
และคุณสมบัติของผู้สืบทอด
เสนอเล่ม (ร่าง) แผนการต่อ
ผอพ. เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ
ผอพ. เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหาร เห็นชอบ
เสนอแผนการฯ ต่อ
คณะกรรมการ อพวช. เห็นชอบ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

0

+1

+2

+3

+4

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ (เดือน)
(Likelihood)
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9) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการ
แพรระบาด COVID-19 (CR01) (ประเด็น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
COVID-19 ระลอกใหม่)
รายปี 2564

แกนตั้ง (Impact) : ระดับความรุนแรง
ระดับ 1 ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด
ระดับ 2 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
แต่ไม่เกิดเหตุ
ระดับ 3 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อพวช
ระดับ 4 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.กำหนด
และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
ระดับ 5 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดมี
การแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้ระยะเวลาในการ
ฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
ระดับ 1 จำนวน 0 ครั้ง
ระดับ 2 จำนวน 1 ครั้ง
ระดับ 3 จำนวน 2 ครั้ง
ระดับ 4 จำนวน 3 ครั้ง
ระดับ 5 จำนวน >=4 ครั้ง
ไตรมาส 1/2564 (ไม่ได้เป็นความเสีย่ งใน Q1/2564)
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความรุนแรง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่
เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด และ
พบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อพวช
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.กำหนด และมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดมีการ
แพร่ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่า
กำหนด

แกนนอน (Likelihood) : จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ระดับความรุนแรง

CR01 (รายปี)

(Impact)
มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนดมีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช.
และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช.กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อ
อพวชเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่เดิปนฏิทางมา
บัติตามมาตรการต่
าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

T
A
0

+1

+2

+3

>=+4

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
(Likelihood)

ระดับความรุนแรง
(Impact)

CR01 (Q1/2564)

มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนดมีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช.
และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช.กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อ
เดินทางมา อพวชเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

จำนวน 0 ครั้ง
จำนวน 1 ครั้ง
จำนวน 2 ครั้ง
จำนวน 3 ครั้ง
จำนวน >=4 ครั้ง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

T
A
0

+1

+2

+3

>=+4

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
(Likelihood)
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ไตรมาส 2/2564 (เริ่มบริหารความเสีย่ งใน Q2/2564)
แกนตั้ง (Impact) : ระดับความรุนแรง
ระดับ 1 ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนด
ระดับ 2 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ระดับ 3 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อพวช
ระดับ 4 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
ระดับ 5 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนดมีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูชา้ กว่ากำหนด
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
ระดับ 1 จำนวน 0 ครั้ง
ระดับ 2 จำนวน 1 ครั้ง
ระดับ 3 จำนวน 2 ครั้ง
ระดับ 4 จำนวน 3 ครั้ง
ระดับ 5 จำนวน >=4 ครั้ง

ระดับความรุนแรง

CR01 (Q2/2564)

(Impact)
มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนดมีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช.
และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช.กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อ
เดินทางมา อพวชเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด
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จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
(Likelihood)

ไตรมาส 3/2564

แกนตั้ง (Impact) : ระดับความรุนแรง
ระดับ 1 ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนด
ระดับ 2 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ระดับ 3 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด และพบผู้ติดเชื้อเดินทางมา อพวช
ระดับ 4 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
ระดับ 5 เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช.
กำหนดมีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช. และใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูชา้ กว่ากำหนด
แกนนอน (Likelihood) : จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ๆ ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
ระดับ 1 จำนวน 0 ครั้ง
ระดับ 2 จำนวน 1 ครั้ง
ระดับ 3 จำนวน 2 ครั้ง
ระดับ 4 จำนวน 3 ครั้ง
ระดับ 5 จำนวน >=4 ครั้ง

ระดับความรุนแรง

CR01 (Q3/2564)

(Impact)
มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่
อพวช. กำหนดมีการแพร่ระบาดในสถานที่ อพวช.
และใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูช้ากว่ากำหนด
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช.กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด และพบผู้ติดเชื้อ
เดินทางมา อพวชเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด แต่ไม่เกิดเหตุ
ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนด

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

T
A
0

+1

+2

+3

>=+4

จำนวนครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
ที่ อพวช. กำหนด (ครั้ง)
(Likelihood)
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3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
1) วิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation)
อพวช. กำหนดและคัดเลือกวิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด
รวมทั้งกระบวนการในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงใน
แต่ละทางเลือกในทุกความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) โดย อพวช. มีวิธีการจัดการความเสี่ยงทีร่ ะบุไว้ใน
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564 จำนวน 4 วิธี ประกอบด้วย
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take)
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat)
3. การกระจายหรือโอนความเสี่ยง (Transfer)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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2) การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit)
อพวช. มีการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก รายละเอียดตามหัวข้อ 3.7
3.6 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 อพวช. มีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 การลดความเสี่ยงด้วยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเสี่ยงด้วยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธ์ที่ 3 การลดความเสี่ยงด้วยการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธ์ที่ 4 การลดความเสี่ยงด้วยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธ์ที่ 5 การตอบโต้และฟื้นฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR)
(RR1 ตอบโต้ RR2 ฟื้นฟูหลังเกิดวิกฤติ)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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3.7 แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ปี 2564
1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสีย่ งจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

1. สื่อการเรียนรู้
และกิจกรรม
รูปแบบ Online
ของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์
2. ผลสำรวจเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการ
กลับมาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ อพวช.
3. ผลสำรวจเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผู้
เข้าชม Online

B1-B3: มีความ
ต่อเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ
C1-C3: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม
ความเสี่ยง เนื่องจาก
ใช้งบประมาณ
ดำเนินงานที่มีอยู่แต่
ปรับรูปแบบการ
ให้บริการ
แผนฉุกเฉิน
B1: มีความต่อเนื่อง

1. ความเสีย่ งจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011)

1. ข้อกำหนดของ
รัฐบาลที่ให้เว้น
ระยะห่าง ปิด
โรงเรียน สถานที่
แออัด ทำให้
พิพิธภัณฑ์ต้องปิด
ให้บริการชั่วคราว
2. การจัดรูปแบบ
และการเลื่อนจัดงาน
มหกรรม
วิทยาศาสตร์ ส่งผล
กระทบต่อผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ อพวช.

ยอดผู้เข้าชม
Onsite ไม่ได้
ตาม
เป้าหมาย

Treat
1. ผลิตสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online ทุกพิพิธภัณฑ์:
(CD)
2. จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เข้าชมในการกลับมาเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.: (AE)
3. จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาพฤติกรรม ผู้เข้าชม online เพื่อ
พัฒนาสื่อและรายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ online ต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย: (CD)
แผนฉุกเฉิน
1. ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมาย เรื่องจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
แผนปฏิบัติการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ อพวช.: (MR)
2. เพิ่มการดำเนินงานด้าน Science Delivery และผังรายการต่าง ๆ
ที่ชัดเจน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ: (CD)

1. Q1-Q4
2. Q3-Q4
3. Q2

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสีย่ งจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564

เทคโนธานี คลองห้า
จ.ปทุมธานี

1.2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการเข้าชม
online ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายน้อย (SRF012)

1. รูปแบบการผลิต
สื่อ Online และ
กิจกรรม Online ไม่
สอดคล้องกับความ
สนใจขอ
กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผู้เข้า
ชม Online
อพวช. ไม่ได้
ตาม
เป้าหมาย

Treat
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมเพื่อเชิญชวนการเข้าชม online
อย่างสม่ำเสมอ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง : (CD)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าชม online ที่น่าสนใจ และตรงความ
ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุต่าง ๆ ในลักษณะโปรโมชั่นต่าง
ๆ : (IM)

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4
4. Q1-Q4
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ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

เป้าหมาย

B/C ratio

แผนฉุกเฉิน
1. ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายผู้เข้าชม
ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและการ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ
อพวช.
2. จำนวนการ
ดำเนินงาน
Science
Delivery ที่
เพิ่มขึ้นปี 2564
1. ความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์สอื่
online
2. กิจกรรม
ส่งเสริมการเข้าชม
online ตรงตาม

ในการดำเนินธุรกิจ
C1: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุมความเสี่ยง
เนื่องจากใช้
งบประมาณ
ดำเนินงานที่มีอยู่แต่
ปรับและเพิ่มรูปแบบ
การให้บริการ

B1-B4 การส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในการเข้าชม
onlineส่งผลให้ผู้ชม
Online เพิ่มสูงขึ้น
C2-B5: งบประมาณ
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสีย่ งจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root Cause)
2. การบูรณาการการ
ผลิตสื่อ Online
ระหว่างสำนัก/ศูนย์
ยังมีน้อย
3. การ
ประชาสัมพันธ์สอื่
Online ยังมีน้อย

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564

3. เพิ่มช่องทาง (Plat form) การประชาสัมพันธ์ online ให้มากขึ้น
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง: (IM)
4. ปรับปรุง การประชาสัมพันธ์บนสือ่ online บนช่องทาง (Plat
form) ต่าง ๆ ให้ น่าสนใจ ทัว่ ถึง จูงใจให้ผู้ชมเป้าหมายมาใช้บริการ
ทุก Plat form และเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว: (IM)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ช่องทางใหม่สื่อ
และรายการ
สื่อสาร
4. การ
ประชาสัมพันธ์สอื่
Online

B/C ratio
ผลิตสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสีย่ งจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)
1.3 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย (SRF013)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

1. ผู้ใช้บริการมีแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็น
ทางเลือกในการเข้า
ชมมากขึ้น
2. การพัฒนา
คุณภาพด้านสื่อจัด
แสดงยังไม่ตอบสนอง
กับกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่

จำนวนผู้เข้า
ชม
นิทรรศการ
อพวช. ไม่ได้
ตาม
เป้าหมาย

Treat
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมเพื่อเชิญชวนเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
อพวช. ในช่องทางต่าง ๆ : (IM)
2. ปรับปรุงเว็ปไซต์การให้บริการที่ครอบคลุมทุกนิทรรศการและ
กิจกรรมของทุก พิพธิ ภัณฑ์ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ จูงใจให้ลูกค้า
เป้าหมายมาใช้บริการทุกพิพธิ ภัณฑ์ ที่สะดวกในการค้นข้อมูล: (CD)

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
1. Q1-Q4 ผอ.ศพช./
2. Q2-Q4 ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

เป้าหมาย

B/C ratio

1. ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
อพวช. ที่เพิ่มขึ้น
2. เว็ปไซต์ที่ได้รับ
การปรับปรุงพร้อม
ให้บริการ

B1: อพวช. มี
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้นเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่หลากหลาย
C1: ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี
ค่าบริการ (ฟรี) เช่น
Instagram, Line
เป็นต้น
B2: การ
ประชาสัมพันธ์คลอบ
คลุมลูกค้าเป้าหมาย
มากขึ้น
C2: 1,500,000 บาท

ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
SR02/FR01/FR02/OR01/OR02/OR03/OR04/CR01
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสีย่ งจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)
3.2 รายได้จากผู้สนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในรูป
ของตัวเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF012)
6.4 อพวช. กำหนดตัวชี้ใหม่ Science Delivery เพื่อทำ
Online Content ใหม่ (ORF024)

ที่มา
(Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
2.1 การไม่ยอมย้ายออกของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
โครงการตามคำสั่งศาล (SRF021)

มีชาวบ้าน
อยู่อาศัยใน
พื้นที่
ก่อสร้าง
และยังไม่
ย้ายออก
ตามคำสั่ง
ศาล

1. ทำให้การ
ก่อสร้างไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่าง
สมบูรณ์และอาจทำ
ให้ก่อสร้างล่าช้า

Transfer
1. มอบหมายให้นิติกรพิจารณาแนวทางในการส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่บังคับทางคดีดำเนินการ : (MR)
Treat
2. ประกาศสาธารณะให้ผู้บุกรุกทราบกำหนดการเข้าใช้พื้นที่
และให้ทำการรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่ : (AE)
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ อพ. (ผู้บริหาร,
ผู้รับผิดชอบโครงการ, นิติกร, คกก. ตรวจรับพัสดุ) ผู้นำ
ท้องถิ่น, จนท.รัฐ ในพื้นที่ ประชุมหารือแนวทางการ
ดำเนินการให้ผู้บุกรุกรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่โครงการ :
(AE)
4. ปรับแบบก่อสร้างขยับตัวอาคารเข้ามาในพื้นที่ของ อพวช.
หรือปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารใหม่ : (CD)

1. Q1-Q2
2. Q1
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2

ผอ.สอก.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

1. หน่วยงานที่
บังคับทางคดี
ดำเนินการให้ผู้บุก
รุกรื้อถอนและย้าย
ออกจากพื้นที่
โครงการ
2. ผู้บุกรุกทราบ
กำหนดการเข้าใช้
พื้นที่และให้ทำการ
รื้อถอนและย้าย
ออกจากพื้นที่
3. รายงานผลการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
และแนวทางการ

B2-B4: ผู้บุกรุกรื้อถอนและย้าย
ออกจากพื้นทีโ่ ครงการ และแบบ
ก่อสร้างขยับตัวอาคารเข้ามาใน
พื้นที่ อพวช. อีก 25 เมตร
C2-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
ดำเนินการให้ผู้บุก
รุกรื้อถอนและย้าย
ออกจากพื้นที่
โครงการ
4. แบบก่อสร้าง
ขยับตัวอาคารเข้า
มาในพื้นที่ อพวช.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

3 - 60

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
2.2 ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้ระยะเวลาใน
ความ
1. คณะกรรมการ
การตรวจการจ้างนาน (SRF022)
ซับซ้อนของ ตรวจการจ้างใช้
งานที่ส่ง
เวลาในการตรวจ
มอบ
การจ้างนาน
2. เบิกจ่ายล่าช้า

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

Transfer
1. Q1-Q4
1.จ้างควบคุมงานก่อสร้างในโครงการสำคัญที่มีการเบิก
2. Q1-Q4
จ่ายเงินหลายงวดและจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมกำกับการ
3. Q1-Q4
ปฏิบัติงานตลอดเวลา : (MR)
Treat
2. แจ้งเร่งรัด/แจ้งตักเตือนการทำงานของคู่สัญญาที่มีแนวโน้ม
ว่าไม่อาจดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน : (MR)
3. ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อพบเหตุที่อาจส่งผลให้
งานแล้วเสร็จล่าช้า : (MR)

ผู้รับผิดชอบ

1. ผอ.สอก./
ผอ.สบก.
2. ผอ.สอก./
ผอ.สบก.
3. ผอ.สอก./
ผอ.สบก.

เป้าหมาย

B/C ratio

1. มีผู้ควบคุมกำกับ
การปฏิบัติงาน
ก่อสร้างศูนย์
นวัตกรรมแห่ง
อนาคต
2. การเร่งรัดและ
แจ้งเตือนคู่สัญญาที่
มีปัญหา
3. จำนวนครั้งใน
การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง

B1: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ
C1: งบประมาณควบคุมงานขึ้นกับ
มูลค่าโครงการก่อสร้าง
B2-B3: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ
C2-C3: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
SR02: FR02/CR01
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา
(Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

2. ความเสีย่ งจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011)
รัฐบาลออก 1.การเคลื่อนย้าย
Treat
มาตรการ
แรงงานก่อสร้าง
ปรับแผน/เป้าหมาย ของการก่อสร้างโครงการ ปี 2564 หาก
ต่าง ๆ ที่
2. การก่อสร้าง
ภาครัฐมีมาตรการ/คำสั่ง ให้หยุดการดำเนินงาน หรือห้าม
เกี่ยวข้อง
โครงการไม่เป็นไป เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่ควบคุมตามมาตรการ:
เพื่อลดการ ตามแผนงานส่ง
(RR2)
แพร่ระบาด มอบงานล่าช้า
COVID-19
4.3 ผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามแผน (FRF023)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
4.4 กรรมการตรวจรับล่าช้า (FRF024)
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
Q2-Q3

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สอก./
ผอ.สบก.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

โครงการศูนย์
นวัตกรรมแห่ง
อนาคตเป๋นไปตาม
แผนงานประจำปี
2564

B: ปรับแผน/เป้าหมาย ของการ
ก่อสร้างโครงการ ปี 2564
C: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
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3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
3.1 รายได้จากผู้สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัว
เงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FRF011)

1. แผนปฏิบัติการ 1. รายได้จาก
หาผู้สนับสนุนราย ผู้สนับสนุนไม่
ใหม่อาจไม่แล้ว
เพิ่มขึน้
เสร็จตามแผนที่
กำหนด
2. การนำ
แผนปฏิบัติการไป
ใช้อาจมีความ
ล่าช้า
3. ผู้สนับสนุนไม่มี
ความสนใจในการ
ให้การสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ
ของ อพ.
4. สภาพเศรษฐกิจ

Treat
1. จัดทำแพคเก็จ/โปรโมชั่น/sale kit เพื่อนำเสนอผู้สนับสนุน
รายใหม่ : (IM)
2. การนำแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล : (CD)
3. มีการบูรณาการระหว่างฝ่ายผู้ผลิตกิจกรรมกับ สธค. ใน
การจัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอต่อผู้สนับสนุน (หรือผู้สนใจ) :
(AE)

1. Q2-Q3
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

1. แพคเก็จ/
B1-B3: รายได้จากผู้สนับสนุนเป็นไปตาม
โปรโมชั่น/sale kit
เป้าหมาย
เพื่อนำเสนอ
C1-C3: ใช้งบประมาณดำเนินงานที่มีอยู่
ผู้สนับสนุนรายใหม่
2. การใช้แผนปฏิบัติ
การให้เกิดประสิทธิผล
3. การบูรณาการ
ระหว่างฝ่ายผู้ผลิต
กิจกรรมกับ สธค. ใน
การจัดทำข้อเสนอ
เพื่อเสนอต่อ
ผู้สนับสนุน (หรือ
ผู้สนใจ)
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
ชะลอตัว
5. การปิด
ให้บริการชั่วคราว
ของพิพิธภัณฑ์อัน
เนื่องมาจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาด
COVID-19
3.2 รายได้จากสิทธิประโยชน์ การ 1. พื้นที่ในการ
1. รายได้จาก
บริหารพื้นที่และทรัพย์สินไม่เป็นไป ให้บริการผู้เช่าใน สิทธิประโยชน์
ตามเป้าหมาย (FRF012)
งานมหกรรมวิทย์ การบริหารพื้นที่
ฯ มีจำกัด
และทรัพย์สินไม่
2. การปิด
เพิ่มขึ้น
ให้บริการชั่วคราว
ของพิพิธภัณฑ์อัน
เนื่องมาจาก
สถานการณ์การ

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
1. พิจารณาการเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
: (IM)
2. จัดทำคู่มือการให้บริการใช้ประโยชน์จากพื้นทีแ่ ละ
ทรัพย์สิน : (MR)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สธค.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

1. ค่าเช่าพื้นที่ที่
เพิ่มขึ้นในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์
ฯ
2. คู่มือการให้บริการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
และทรัพย์สิน

B1-B2: รายได้จากผู้สนับสนุนในรูปตัว
เงินตามเป้าหมาย
C1-B2: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

1. รายได้นอก
งบประมาณที่ได้ปรับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ใหม่
2. แผนการหารายได้
นอกงบประมาณฉบับ
ปรับปรุง และการ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช.
3. แผนการตลาด เพือ่
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง
Onsite และ Online

B1-B8: รายได้จากผู้สนับสนุนในรูปตัว
เงินตามเป้าหมาย
C1-C8: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ควบคุม

3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
แพร่ระบาด
COVID-19
ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
FR01: SR01
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19
(SRF011)

1. ข้อกำหนดของ
รัฐบาลที่ให้เว้น
ระยะห่าง ปิด
โรงเรียน สถานที่
แออัด ทำให้
พิพิธภัณฑ์ต้องปิด
ให้บริการชั่วคราว
2. การจัดรูปแบบ
และการเลื่อนจัด
งานมหกรรม
วิทยาศาสตร์
ส่งผลกระทบต่อผู้

1. รายได้นอก
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย เช่น
รายได้จากการ
จำหน่ายบัตรเข้า
ชมและกิจกรรม
ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย จาก
การปิดให้บริการ
ชั่วคราวของ
พิพิธภัณฑ์

Treat
1. ปรับเป้าหมายรายได้นอกงบประมาณ (แผนฉุกเฉิน) :
(MR)
2. ปรับปรุงแผนการหารายได้นอกงบประมาณ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ อพวช. : (MR)
3. จัดทำแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง Onsite และ
Online : (IM)
4. จัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ Online
ประชาสัมพันธ์สมาชิก อพวช. (วารสาร): (CD)
5. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการกลับมาเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
อพวช./ การใช้บริการบนระบบออนไลน์ : (IM)
6. จัดทำแผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ

1. Q2-Q3
2. Q2
3. Q2-Q3
4. Q2-Q4
5. Q2-Q3
6. Q2
7. Q2-Q3
8. Q2-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์
อพวช. เทคโนธานี
คลองห้า จ.
ปทุมธานี

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

7. จัดทำแผนการหารายได้ผ่านระบบ online เช่นการเป็น
ผู้สนับสนุนใน youtube/ หลักสูตรอบรมบนระบบออนไลน์ :
(IM)
8. จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมบน
ระบบออนไลน์ เช่น live : (CD)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

4. สือ่ การเรียนรู้และ
กิจกรรมรูปแบบ
Online
ประชาสัมพันธ์สมาชิก
อพวช. (วารสาร)
5. ผลการสำรวจเพือ่
ศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการ
กลับมาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ อพวช.
6. แผนหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ
7. แผนการหารายได้
ผ่านระบบ online
เช่นการเป็น
ผู้สนับสนุนใน
youtube/หลักสูตร
อบรมบนระบบ
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
ออนไลน์
8. กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้เข้าชมบนระบบ
ออนไลน์

1.3 มีการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย
(SRF013)
6.4 อพวช. กำหนดตัวชี้ใหม่
Science Delivery เพื่อทำ Online
Content ใหม่ (ORF024)

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
8.1 การปรับโครงสร้างใหม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
หน่วยงานเพิ่มขึ้นต้องใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินการ (ORF041)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคา 1. ความไม่พร้อม /
กลางล่าช้า (FRF021)
ไม่ชัดเจน / ไม่
ครบถ้วนของ
รายละเอียดงานตาม
TOR (แบบรูป
รายการ-รายการ
ประกอบแบบปริมาณงานและราคา
ของงานจ้างปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ก่อสร้าง,
ขอบเขตงานจ้าง,
คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์)

ผลกระทบ (Impact)

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า / มีปัญหาใน
กระบวนการพิจารณา
คัดเลือก / ได้พัสดุที่ไม่
ตรงกับความต้องการ /
มีรายละเอียดปลีกย่อย
ที่ต้องพิจารณามากเกิน
ความจำเป็นในการใช้
งานพัสดุนั้นจนนำไปสู่
การยกเลิกการจัดหา
และต้องไปดำเนินการ
ใหม่

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
1. กำหนดนโยบายสำหรับผูข้ องบประมาณในแต่ละปีต้องมี
ความพร้อมแบบรูปและรายละเอียด : (CD)
2. เมื่องบประมาณได้รับจัดสรรผ่านวาระ 2 ให้เริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการก่อหนี้ : (CD)
3. สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการถึงความ
รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาส่งมอบขอบเขตงาน/
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ศึกษารายละเอียดแบบรูป
รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเสนอของบประมาณ : (CD)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

1. Q1-Q2
2. Q1-Q2
3. Q1-Q2

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อ
จ้าง

1. นโยบายในการ
ขอเงินงบประมาณ
ให้เฉพาะโครงการ/
กิจกรรมที่มีความ
พร้อม
2 เริ่มกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างก่อน
การก่อหนี้ เมื่องบ
จัดสรรผ่านวาระ 2
3. จำนวนครั้งใน
การอบรมสร้าง
ความเข้าใจให้กบั
เจ้าของโครงการ

B1-B4: กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามแผน
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
2. มีการเปลี่ยน
คุณสมบัติเฉพาะของ
ครุภัณฑ์
4.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF022) 1. มีการอุธรณ์ของผู้
ยื่นเสนอราคา
2. ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา
3. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างซับซ้อน
และต้องใช้เวลา
4. พนักงานพัสดุไม่
พอเพียงต่อปริมาณ
งาน
5. แก้ไขคุณลักษณะ
แบบรูปรายการคาด
เคลื่อน

ผลกระทบ (Impact)

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผน
ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
1. ข้อ 2 พัฒนาพนักงานที่เกีย่ วข้อง และหาผู้สนับสนุนมา
ช่วยจัดทำราคากลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง : (CD)
2. ข้อ 3 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
ให้แก่เจ้าหน้าที่ อพ. เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และกรอบ
ระยะเวลาดำเนินงาน : (AE)
3. ข้อ 4 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน
และความต้องการใช้พัสดุ พร้อมจัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละรายการงาน และแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เร่งจัดส่งแบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ : (CD)
4. ข้อ 5 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณาตรวจสอบ
ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถกู ต้อง

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

2. Q1-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q4
5. Q1-Q4
6. Q1-Q2

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อ
จ้าง

1. ราคากลางให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง
2. แจ้งแนวทาง
การปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ภายใต้ พ.ร.บ.
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ประกาศ และมติ
ค.ร.ม.
3. การจัดลำดับ
ของงานจัดซื้อจัด
จ้าง

B1-B5: กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามแผน
C1-C5: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
6. ราคากลางไม่
สอดคล้องกับความ
จริง

4.3 ผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามแผน
(FRF023)

1. การบริหาร/การ
ดำเนินงานของ
คู่สัญญาขาดศักยภาพ
2. การส่งมอบพื้นที่/
ปัญหาของผู้บกุ รุก/
สภาพภูมิอากาศ/
และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์
และการแก้ไขแบบ

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อ
จ้าง

4. ขอบเขตงาน/
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ถูกต้องครบถ้วน
5. แบบฟอร์ม
ใหม่สำหรับการ
เสนออนุมัติจ้าง
1. ผู้ควบคุม
กำกับการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง
ในโครงการสำคัญ
2. การเร่งรัด
และแจ้งเตือน
คู่สัญญาที่มีปัญหา
3. แจ้งเวียนคู่มือ
การทำงานเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจ

ครบถ้วนก่อนส่งมอบ เพือ่ มิให้เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน
ระหว่างการจัดหา : (CD)
5. ข้อ 6 ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการเสนออนุมัติจ้าง
รวมถึงการอบรมให้ผู้เกีย่ วข้องเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน :
(AE)

การตรวจรับงานต้องใช้
เวลานาน/ ดำเนินการ
ในการบริหารสัญญาไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผล
ให้กระบวนการบริหาร
สัญญาไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

Transfer
1. จ้างควบคุมงานก่อสร้างในโครงการสำคัญที่มีการเบิก
จ่ายเงินหลายงวดและจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมกำกับการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา : (CD)
Treat
2. แจ้งเร่งรัด/แจ้งตักเตือนการทำงานของคู่สัญญาที่มี
แนวโน้มว่าไม่อาจดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน : (MR)
3. แจ้งเวียนคู่มือการทำงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ อพ. : (AE)
4. ประชุมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน : (AE)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2
5. Q1-Q4
6. Q1-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

B/C ratio

B2-B6: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ
C1-C6: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
5. ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อพบเหตุที่อาจส่งผล
ให้งานแล้วเสร็จล่าช้า (MR)
6. คณะกรรมการกำกับติดตามฯ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกสัปดาห์/เดือน (MR)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ในปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้าง
4. จำนวนครั้งใน
การประชุมสร้าง
ความเข้าใจให้กบั
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและผู้
ควบคุมงาน
5. และ 6.
จำนวนครั้งในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กำกับติดตามฯ
เร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิก
จ่ายเงิน
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
4.4 กรรมการตรวจรับล่าช้า (FRF024)
คณะกรรมการตรวจ การตรวจรับงานล่าช้า
การจ้าง/ตรวจรับ
ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
พัสดุ ไม่ศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อกำหนดของสัญญา
และรายละเอียด
งานทึ่ต้องตรวจรับ /
ขาดความเข้าใจใน
การบริหารสัญญา

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Transfer
1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรื่องการตรวจรับงาน : (CD)
2. จ้างผู้คุมงาน: (CD)
Treat
3. กรรมการตรวจการจ้างต้องศึกษาสัญญาอย่างละเอียดถึง
ระยะเวลาแต่ละงวดงาน : (CD)
4. กรรมการตรวจการจ้างตรวจรับและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ :
(MR)
5. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการเสนออนุมัติตรวจรับ
รวมถึงการอบรมให้ผู้เกีย่ วข้องเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน :
(AE)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
1. Q1-Q4
2. Q2-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2
5. Q1-Q2

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อ
จ้าง

3. การประชุม
กรรมการตรวจการ
จ้างตรวจรับและ
เสนอผู้มีอำนาจ
อนุมัติ
4. การประชุม
กรรมการตรวจการ
จ้างตรวจรับและ
เสนอผู้มีอำนาจ
อนุมัติ
5. แบบฟอร์ม
ใหม่สำหรับการ
เสนออนุมัติจ้า

B1-B2: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ
C1-C2: งบประมาณควบคุม
งานขึ้นกับมูลค่าโครงการ
ก่อสร้าง
B3-B5: การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพ
C3-C5: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม

ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
FR02: SR02/OR03
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011)
1. สถานการณ์
COVID-19 รัฐบาล
ประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้
หยุดการเคลื่อนย้าย
คน ส่งผลกระทบต่อ
แรงงานของผู้รับเหมา
2. สถานที่จำหน่าย
อุปกรณ์ก่อสร้าง ปิด
ให้บริการชั่วคราว
ตามประกาศของ
รัฐบาลอาจะส่งผลต่อ
การจัดซื้ออุปกรณ์ที่
เข้ามาดำเนินงาน
รับจ้างได้
3. วัสดุอุปกรณ์ที่
นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งสาย

ผลกระทบ (Impact)

1. การส่งมอบงานอาจ
มีความล่าช้าเนื่องจาก
ปัญหาการขนย้าย
คนงาน และอุปกรณ์
2 เบิกจ่ายงบลงทุนมี
ความล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
1. ปรับแผน/เป้าหมายงบลงทุนของ อพวช. ปี 2564 ในกรณี
ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันอันเนื่องมาจากเหตุ COVID-19 :
(RR1)
2. พิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาตามแนวทางปฏิบัติของ
หนังสือเวียน : (RR1)
3. คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบและประสงค์จะขอขยายเวลา
หรืองด-ลดค่าปรับต้องเข้าหลักเกณฑ์และแสดงเอกสาร
หลักฐานตามแนวปฏิบัติของหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง : (RR1)
4. กั้นพื้นที่ก่อสร้างแยกส่วนพื้นที่กอ่ สร้างและส่วนบริการ :
(RR2)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
1. Q2-Q3
2. Q2-Q3
3. Q2-Q4
4. Q2-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อ
จ้าง

1. แผนการปรับงบ
ลงทุน อพวช. ปี
2564
2. และ 3. แนว
ทางการขยายเวลา
ให้แก่คู่สัญญา
4. กั้นพื้นที่ก่อสร้าง
และส่วนบริการ

B1-B4: กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามแผน
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสีย่ งในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)
การบินหยุดบิน
อาจจะส่งผลต่อการ
ความล่าช้าของการ
ส่งมอบอุปกรณ์บาง
ประเภท
4. มาตรการ WFH
อาจจะทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถเข้ามา
หารือใน site งานได้
2.2 ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้ระยะเวลาใน รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
การตรวจการจ้าง (SRF022)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

1. ผลการสำรวจตาม
รอบระยะเวลาที่
กำหนด
2. รายงานการประชุม
ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย และรายงาน
การตรวจสอบ

B1-B2: ระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่
ให้บริการภายนอก
ครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C2: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
5.1 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ 1. ปรับปรุงเส้นทาง
ให้บริการภายนอกอาคารยังไม่
จราจรให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)
เหมาะสมกับการใช้งาน
จริง
2. ความไม่ปลอดภัยจาก
สัตว์รบกวน ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณ อพวช.

1. เกิดความเสียหาย หรือการ
บาดเจ็บจากความไม่ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดความ
เสียหาย
3. เกิดความสับสนทำให้มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้
4. ผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าชม

Treat
1. สำรวจสถานที่ ระบบจราจร และสัตว์รบกวน บริเวณ
ภายนอกอาคารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ปลอดภัยกับ
ผู้ใช้บริการและผู้สัญจร รวมทั้งผู้ใช้บริการหอพักและผู้ค้าง
แรม : (CD)
2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยพื้นทีใ่ ห้บริการภายนอก
อาคารอย่างสม่ำเสมอ : (CD)

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.สบช./
ผอ.สวส.
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
5.2 การดูแลระบบความปลอดภัยใน
1. ระบบการให้ขอ้ มูล
1. เกิดความเสียหาย หรือการ
พื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่
และคำแนะนำยังไม่คล บาดเจ็บจากความไม่ปลอดภัยจาก
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)
อบคลุมในมิติด้านความ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย
ปลอดภัย
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดความ
2. การออกแบบ
เสียหาย
นิทรรศการและพื้นที่
3. เกิดความสับสนทำให้มีโอกาสเกิด
ให้บริการบางส่วนยัง
อุบัติเหตุได้
ไม่ได้มาตรฐานความ
4. ผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าชม
ปลอดภัย

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
1. จัดทำสื่อแนะนำความปลอดภัยในการเข้ารับบริการและ
ติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่จำเป็นเพิ่มเติม: (CD)
2. สำรวจและปรับปรุงการติดป้ายสัญญาณด้านความ
ปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการ : (CD)
3. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ
สถานที่ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ และมีการปรับปรุง เช่น พื้นต่างระดับ, พื้นที่ลื่น,
กระจกใส : (CD)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
1. Q1-Q4
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ฯ

1. จำนวนสื่อที่ติดตั้ง
2. จำนวนป้ายสัญญาณ
ด้านความปลอดภัยใน
พื้นที่ให้บริการ
3 เอกสารรายงานการ
ตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย

B1-B2: ระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่
ให้บริการภายใน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C3: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
5.3 ความละเลยและบกพร่องของ
1. ขาดการอบรมและ
เกิดอุบัติเหตุกับผู้เข้าชมและ
เจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF013)
สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ใช้บริการ
เจ้าหน้าที่มากพอ
2. ในบางเวลา บาง
สถานที่ มีผู้ใช้บริการ
มากเกินขีด
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการดูแล
3. ความประเมินเลินเล่อ
ของเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
พื้นที่บริการในแต่ละวัน: (CD)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
Q1-Q4

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ฯ

รายงานการตรวจสอบ
การทำงานของ
เจ้าหน้าที่ในในแต่ละ
พื้นที่บริการในแต่ละวัน

B: เจ้าหน้าที่ อพวช.
ปฎิบัติหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
C: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ
ควบคุม

OR01: CR01
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

5. ความเสีย่ งเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส อพวช. อาจจะเป็นสถานที่รับเชื้อ
(SRF011)
โคโรนา 2019
หรือแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการให้บริการผู้เข้า
ชม ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์
องค์กร

2.3 ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้
ระยะเวลาในการตรวจการจ้างนาน
(SRF024)
9.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักใน
การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่าง
แท้จริง (CRF011)
9.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อ
มาตรการและการปฏิบัติต่างๆ ที่
ถูกต้อง (CRF012)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
1. ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง : (CD)
2. ดำเนินการตาม BCP กรณีการแพร่ระบาด COVID-19
กรณีก่อน- ระหว่าง-หลังเกิดการแพร่ระบาดด้านความ
ปลอดภัยในการให้บริการผู้เข้าชม : (CD)
3. การเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้บริการแบบ New normal :
(AE)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
Q1-Q4

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สบช./
ผอ.สวส.

เป้าหมาย

B/C ratio

1. ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการแบบ New
normal

B1-B3: ระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่
ให้บริการของ
อพวช.ครอบคลุมทุก
พื้นที่
C1-C3: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

1. คณะขับเคลื่อนจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการใหม่
2. วาระการปรับปรุง
ระบบการทำงานแบบ
Matrix และปรับปรุงค่า
งานด้านวิชาการเสนอ
คณะกรรมการบริหาร

B1-B2: จัดทำ
ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้
ตามเป้าหมาย
C1-C2: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
6.1 การปรับโครงสร้างใหม่มีความ
ซับซ้อนต่อการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการที่รับผิดชอบงานเดิม งาน
หน้าที่ใหม่ และงานนิทรรศการ การบูร
ณาการระหว่างกันยังมีน้อย (ORF021)

1. ภาระงานบางตำแหน่ง จัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ไม่ได้
ยังไม่ชัดเจน ทำให้
ตามเป้าหมาย
นักวิชาการยังรับภาระ
งานเดิมและภาระงาน
ใหม่ จากโครงสร้างใหม่
ขององค์การ (Matrix)
2. ค่างานด้านวิชาการ
บางตำแหน่งตาม
โครงสร้างใหม่มีปริมาณ
มากเมื่อเทียบกับอัตราคน
ที่มีอยู่และยังเป็นระดับ
เริ่มต้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องใช้เวลาในการปรับตัว

Treat
1. ตั้งคณะขับเคลื่อนจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ : (CD)
2. เสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปรับปรุงระบบการทำงานแบบ Matrix และปรับปรุงค่างาน
ด้านวิชาการ : (CD)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

1. หัวข้อจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการที่นักวิชาการ
มีความเชี่ยวชาญ
2. ตัวแทนจากส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม
เป็นคณะกรรมการ/
คณะทำงาน ในคณะ
ขับเคลื่อนจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการใหม่
3. เครือข่ายวิชาการที่
เพิ่มขึ้น
4. นักวิชาการมีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น
จำนวน Content ที่
สามารถดำเนินการได้

B1-B4: จัดทำ
ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้
ตามเป้าหมาย
C1-C4: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
6.2 ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่มี
ยังไม่ครอบคลุมในบ้างหัวข้อทั้งด้านผู้
เข้าชมและด้านวิชาการ (ORF022)

1. นิทรรศการใหม่หลาย
นิทรรศการ นักวิชาการที่
มีอยู่ยังขาดความ
เชี่ยวชาญ
2. เครือข่ายนักวิชาการ
ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา
1. ยังขาดการบูรณาการ
ร่วมกับส่วนบริการผู้เข้า
ชม

แผนการจัดทำข้อเสนอนิทรรศการ
ไม่มีประสิทธิผล

Treat
1. ในการเลือกหัวข้อจัดทำข้อเสนอนิทรรศการให้กำหนด
หัวข้อที่นกั วิชาการมีความเชี่ยวชาญ : (CD)
2. กำหนดตัวแทนจากส่วนงานที่เกีย่ วข้องกับผู้เข้าชมอยู่ใน
คณะขับเคลื่อนฯ : (CD)
3. ขยายและแสวงหาเครือข่ายวิชาการที่เป็นที่สนใจของ
ประชาชน : (AE)
4. พัฒนาขีดความสามารถของนักวิชาการ : (CD)

1. Q1-Q2
2. Q2
3. Q2-Q3
4. Q1-Q4

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

6.3 อพวช. กำหนดตัวชี้ใหม่ Science
Delivery เพื่อทำ Online Content
ใหม่ (ORF023)

นักวิชาการต้องพัฒนา
Content นี้เพื่อทำตาม

จัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย

Treat
การกำหนดจำนวน Content ที่สามารถดำเนินการได้: (CD)

Q2-Q3

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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B: จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้
ตามเป้าหมาย

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
ค่าเป้าหมายใหม่ใน
ตัวชี้วัดดังกล่าว

C: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
OR02: SR01/SR02/FR01/FR02/
OR01/OR03/OR04/CR01
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19
(SRF011)

1. การแพร่ระบาด
จัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ไม่ได้
COVID-19 ทำให้มี
ตามเป้าหมาย
มาตรการชะลอการ
เดินทางเพื่อห้าอมูลของ
นักวิชาการ ส่งผลกระทบ
ต่อการทำงานของ
นักวิชาการในเรื่องการ
จัดทำข้อเสนอนิทรรศการ

Transfer
1. พิจารณาผู้ช่วยการดำเนินงานและการว่าจ้างหากจำเป็น :
(CD)
Treat
2. มีแผนรองรับการจัดลำดับความสำคัญ ทั้งเรื่องคนและงาน
หลังการแพร่ระบาด COVID-19 : (CD)
3. ช่วงการระบาดให้ประสานงานเพื่อขอข้อมูล Online :
(RR1)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3
3. Q2-Q3
4. Q2-Q3

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1. ผู้ช่วยการดำเนินงาน
และการว่าจ้างหาก
จำเป็น
2. แผนรองรับการ
จัดลำดับความสำคัญทั้ง
เรื่องคนและงาน หลัง
การแพร่ระบาด
COVID-19
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B1: จัดทำ
ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้
ตามเป้าหมาย
C1: ค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างตาม
หัวข้อเรื่อง
นิทรรศการ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/
สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

3. ข้อมูล Online ที่ใช้
ในการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่
4. แผนการเก็บข้อมูลที่
ใช้ในการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่

B2-B4: จัดทำ
ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้
ตามเป้าหมาย
C2-C4: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

6. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก

1.2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกในการเข้าชม online ที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายน้อย (SRF012)

ใหม่
4. จัดทำแผนการเก็บข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหาก
2. การแพร่ะบาด
สามารถเดินทางได้ : (CD)
COVID-19 ทำให้
หน่วยงานปิดให้บริการ
ชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อ
การหาข้อมูลภาคสนาม
ของนักวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปรับเปลีย่ นองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทลั ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
ระยะเวลา
(Impact) วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

1. การอบรมสัมมนาให้
พนักงานเข้าใจในการจัดทำ
EA
2. มีคณะทำงานที่ให้ข้อมูล
ที่สำคัญ
3. รายงานผลการการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อวางแผน BA

B1-B3: ข้อมูล
กระบวนการของแต่ละ
สำนัก/ศูนย์เพื่อใช้ใน
การจัดทำ EA แล้วเสร็จ
C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม

7. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
7.1 การไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงที่ครบถ้วนทั้งปัจจุบันและ
อนาคตจากพนักงานทั้งองค์กร (ORF031)

1. การจัดทำ AS IS
จำเป็นต้องทราบโครงสร้าง
พื้นฐาน และ App. ที่ใช้
งานและไม่ได้ใช้งาน
2. ความเคยชินของผู้ใช้งาน
กับ App. ระบบเดิม ส่งผล
ต่อ TO BE
3. พนักงานบางคนขาด
ความรู้พื้นฐานหรือไม่ให้
ความสนใจที่จะให้ขอ้ มูล
ด้านดิจิทัล

การจัดทำ
EA เกิด
ความ
ล่าช้าและ
ไม่ได้
คุณภาพ

Treat
1. มีการจัดอบรมสัมมนาให้พนักงานเข้าใจโดยที่ปรึกษาฯ :
(AE)
2. ตั้งคณะทำงานให้ข้อมูลที่สำคัญ : (CD)
3. การกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับเพื่อ
วางแผน BA : (CD)

1. Q1-Q2
2. Q1-Q2
3. Q1-Q2

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.สวส.
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปรับเปลีย่ นองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทลั ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

7.2 ความไม่เข้าใจ EA ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ORF032)

ที่มา (Root Cause)

1. EA เป็นเรื่องการวาง
อนาคตขององค์กร
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องจะต้อง
ได้รับความร่วมมือในทุก
ด้านเพื่อให้ข้อมูลตามความ
ต้องการในอนาคต
2. เจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัลยัง
ขาดทักษะในการสื่อสาร
งานของ อพวช.

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
ระยะเวลา
(Impact) วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
การจัดทำ
EA เกิด
ความ
ล่าช้าและ
ไม่ได้
คุณภาพ

Transfer
1. ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ในงานเฉพาะทางที่จำเป็น : (CD)
Treat
2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น :
(AE)

Q1-Q2

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.สวส.

เป้าหมาย

B/C ratio

1. ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ในการจัดทำ EA องค์กร
2. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องมี
ความเข้าใจในการจัดทำ EA
องค์กร

B1: ผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจในการจัดทำ EA
องค์กร
C1: ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษาฯ ในงาน
เฉพาะทางที่จำเป็น
B2: เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ในการจัดทำ EA องค์กร
C2: ค่าใช้จ่ายในศึกษาดู
งานประมาณ 10,000
บาทต่อคน
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปรับเปลีย่ นองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทลั ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

7.3 ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบและมีความ
ซับซ้อน (ORF033)

ที่มา (Root Cause)

1. ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมมี
มากกว่า 20 ปี ซึ่ง
เทคโนโลยีแต่ละสมัยมี
ความแตกต่างกัน
2. Platform ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลมีความแตกต่างกันแต่
ละสมัย และจัดเก็บใน
ระบบปฏิบัตกิ ารที่ต่างกัน
3. ระบบฐานข้อมูลเก็บ
ข้อมูลในแต่ละฐานไม่
ตรงกัน (ความละเอียดของ
ข้อมูลที่เก็บต่างกัน)
4. การนิยามฐานข้อมูลใน
แต่ละปีมีความแตกต่างกัน

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
ระยะเวลา
(Impact) วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
มีความ
ยุ่งยาก
และใช้
เวลาใน
การจัดทำ
ข้อมูลลง
ระบบ

Transfer
1. กรณีที่ไม่สามารถจัดการลงข้อมูลตามระบบใหม่ได้อาจจะ
จ้างที่ปรึกษาฯ ลงระบบ : (CD)
Treat
2. ตั้งคณะทำงานกำหนดนิยามฐานข้อมูลเพื่อลดความ
ซับซ้อน : (CD)

Q2-Q3

ผอ.สวส

เป้าหมาย

B/C ratio

1. ระบบฐานข้อมูลใหม่ที่ไม่
ซับซ้อนและใช้งานร่วมกัน
2. นิยามฐานข้อมูลเพือ่ ลด
ความซับซ้อน

B1: ระบบฐานข้อมูล
ใหม่ที่ไม่ซับซ้อนและใช้
งานร่วมกัน
C1: ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษาฯ ลงข้อมูล
ตามระบบใหม่
(ประมาณการ
XXXXXX บาท)
B2: นิยามฐานข้อมูล
เพื่อลดความซับซ้อน
C2: ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
OR03:
SR01/SR02/FR01/FR02/OR01/OR02/OR04/CR01

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปรับเปลีย่ นองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทลั ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
ระยะเวลา
(Impact) วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

1.-2. นำเข้าข้อมูลในระบบ
เพื่อการใช้งาน

B1: จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อทำเข้า
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
C1: ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมคลอบคลุมใน
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
จัดทำ Data
Warehouse
B2: ฝ่าย สวส. กท.
จัดเตรียมระบบ
Remote Access เพื่อ
การเข้าถึงข้อมูล
C2: ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำระบบ Remote
Access

ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011)

สถานการณ์ COVID-19
รัฐบาลประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้ปิด
พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว และ
อพวช. กำหนดมาตรการ
WFH อาจจะทำให้ไม่
สามารถเข้ามาหารือใน
สำนักงานได้

การนำเข้า
ข้อมูลไม่
สามารถ
ทำได้
ครบถ้วน

Treat
1. ประชุม online ร่วมกับทีป่ รึกษาฯ และ ผอ.สำนัก/ศูนย์
เพื่ออบรมการใช้งานและการนำข้อมูลเข้าระบบ : (AE)
2. เป็นระบบ การ Remote Access ในการจัดเตรียมข้อมูล :
(CD)

1. Q2-Q4
2. Q2-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ. สวส.
ผอ. กท.
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8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสีย่ งจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
(Impact)

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

1. อบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างความ
เข้าใจใน
กระบวนการการ
จัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่ง
2. การจัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่งให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด
3.คณะกรรมการ
บริหารทราบ
ความก้าวหน้าใน
การจัดทำแผนสืบ

B1: คณะทำงาน
ฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจใน
กระบวนการการ
จัดทำแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง
C1: ประมาณ
การค่าใช้จ่ายใน
การอบรมต่อครั้ง
ประมาณ
30,000 บาท
B2-B3: การ
จัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง

8. ความเสีย่ งจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
8.1 การปรับโครงสร้างใหม่มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ (ORF041)

โครงสร้างใหม่มีหน่วยงาน
และภาระงานใหม่เพิ่มขึ้น
ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินการ

การจัดทำ
แผนการสืบ
ทอด
ตำแหน่งไม่
เป็นไปตามที่
กำหนด

Transfer
1. จ้างที่ปรึกษาภายนอกอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับคณะทำงานฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง : (CD)
Treat
2. ติดตาม เร่งรัดการประชุม และการจัดทำแผนการสืบทอด
ตำแหน่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด : (CD)
3. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเสนอ
คณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง : (MR)

1. Q2
2. Q2-Q4
3. Q2-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสีย่ งจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

8.2 คณะทำงานฯ ยังไม่มีความเข้าใจ (ORF042)

ที่มา (Root Cause)

เนื่องจากเป็นงานใหม่
คณะทำงานฯ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดทำ
แผน

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
(Impact)

การจัดทำ
แผนการสืบ
ทอด
ตำแหน่งไม่
เป็นไปตามที่
กำหนด

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Transfer
1. จ้างที่ปรึกษาภายนอกอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับคณะทำงานฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง : (CD)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

Q2-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

เป้าหมาย

B/C ratio

ทอดตำแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง

ให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด
C2-C3: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ
ควบคุม
B1: คณะทำงาน
ฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจใน
กระบวนการการ
จัดทำแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง
C1: ประมาณ
การค่าใช้จ่ายใน
การอบรมต่อครั้ง
ประมาณ
30,000 บาท

1. อบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างความ
เข้าใจใน
กระบวนการการ
จัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่ง
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสีย่ งจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

8.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่เข้าใจเรื่องการวางแผน
(ORF043)

ที่มา (Root Cause)

เนื่องจากเป็นงานใหม่
คณะทำงานฯ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดทำ
แผน

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
(Impact)
การจัดทำ
แผนการสืบ
ทอด
ตำแหน่งไม่
เป็นไปตามที่
กำหนด

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)
Transfer
1. จ้างที่ปรึกษาภายนอกช่วยจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง : (CD)
Treat
2. ให้มีรูปแบบของการทำงานของคณะทำงาน : (CD)
3. จัดอบรมสร้างความเข้าใจ : (AE)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
Q2-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

1. การจัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่งให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด
2. มีคณะทำงาน
รับผิดชอบชัดเจน
3. อบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างความ
เข้าใจใน
กระบวนการการ
จัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่ง

B1: แผนการสืบ
ทอดตำแหน่งให้
เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด
C1: ประมาณ
การค่าใช้จ่ายใน
การจ้างที่ปรึกษา
ช่วยจัดทำแผนฯ
100,000 บาท
B3: คณะทำงาน
ฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจใน
กระบวนการการ
จัดทำแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง
C3: ประมาณ
การค่าใช้จ่ายใน
การอบรมต่อครั้ง
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสีย่ งจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

ที่มา (Root Cause)

8.4 ข้อมูลฐานเฉพาะตำแหน่งของบุคลากรไม่เพียงพอต่อ 1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
การตัดสินใจให้สืบทอดตำแหน่ง (ORF044)
อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
และปรับปรุง
2. ขาดการลงบันทึกข้อมูล
ที่จำเป็น
3. เปลี่ยนโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การใหม่

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
(Impact)

การจัดทำ
แผนการสืบ
ทอด
ตำแหน่งไม่
เป็นไปตามที่
กำหนด

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

Treat
ให้คณะทำงานกำหนดข้อมูลที่จำเป็นของบุคลากรลงระบบ
ฐานข้อมูล: (CD)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564

Q2-Q4

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

เป้าหมาย

มีข้อมูลฐานเฉพาะ
ตำแหน่งของ
บุคลากรเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ

ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
OR03:
SR01/SR02/FR01/FR02/OR01/OR02/OR04/CR01
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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B/C ratio
ประมาณ
30,000 บาท
B1: มีข้อมูลฐาน
เฉพาะตำแหน่ง
ของบุคลากร
เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ
C1: อยู่ใน
ขั้นตอนการ
จัดทำระบบ
ERP ของ
บุคลากร

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสีย่ งจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.

ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

1.1 การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011)

ที่มา (Root Cause)

สถานการณ์ COVID-19
รัฐบาลประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้ปิด
พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว และ
อพวช. กำหนดมาตรการ
WFH อาจจะทำให้ไม่
สามารถเข้ามาหารือใน
สำนักงานได้

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ผลกระทบ
(Impact)
การจัดทำ
แผนการสืบ
ทอด
ตำแหน่งไม่
เป็นไปตามที่
กำหนด

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)
Treat
1. กำหนดให้มีการประชุมแบบออนไลน์ : (RR1)
2. ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแผน และรายผลการ
ดำเนินงานต่อคณะทำงาน : (RR2)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปี 2564
1. Q2-Q4
2. Q2-Q4

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

1. การจัดทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่งให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด
2.คณะกรรมการ
บริหารทราบ
ความก้าวหน้าใน
การจัดทำแผนสืบ
ทอดตำแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง

B1-B2: การ
จัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง
ให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด
C1-C2: ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ
ควบคุม
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9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)

ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ปี 2564
9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุหลัก
9.1 เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการ
1. ขาดความสนใจ อยู่
เจ้าหน้าที่ที่ Treat
Q1-Q4
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างแท้จริง
ไกลตัว ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ปฏิบัติ
1. มาตรการลดความเสี่ยง
(CRF011)
2. ขาดความเข้าใจที่
ตาม
1.1 ประชุมบุคลากร อพวช. สร้างความเข้าใจเป็นระยะ ขอ
แท้จริงเกี่ยวกับการ
มาตรการ
ความร่วมมือในการปฏิบัติ : (AE)
ระบาดของโรคต
ต่าง ๆ ที่
1.2 ให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ กำกับดูแล เพื่อเน้นย้ำ
3. ขาดวัฒนธรรมองค์กร อพวช.
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 และเผยแพร่สื่อ
ในการสร้างการมีส่วน
กำหนด
ประชาสัมพันธ์ทกุ สื่อขององค์กร เพือ่ ให้มีการปฏิบัติงานได้
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องใน มีการแพร่ ครบถ้วนตามมาตรการ : (CD)
การระมัดระวัง และ
ระบาดใน
1.3 มีการประชุมผู้บริหารให้มกี ารติดตาม กำกับดูแลทุก
ปฏิบัติตามมาตรการ
สถานที่
สัปดาห์ให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์/สำนักของ
อย่างเคร่งครัด
อพวช. และ ตนเอง ทั้งบุคลากรและงานในหน้าที่ ให้ดำเนินการเป็นไปตาม
4. มาตรการดังกล่าว ไม่ ใช้
วัตถุประสงค์ของ อพวช. หากไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการ จะมี
มีบทลงโทษกรณี
ระยะเวลา การตักเตือน ซึ่งมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี :
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ในการฟื้นฟู (MR)
มาตรการ
ช้ากว่า
1.4 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง
กำหนด
ตัวบุคคลที่จุดคัดกรอง ซึ่งจัดไว้ 2 จุด ทีอ่ าคารสำนักงาน
ที่มา (Root Cause)

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

1.1 ผอ.สบก.
1.2 คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการ
บริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
2.1 ผอ.สำนัก/ศูนย์
2.2 คณะกรรมการ

1.1 จำนวนครั้งของการ
ประชุม
1.2 สื่อประชาสัมพันธ์เพือ่
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับ COVID19
1.3 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อพวช.
1.4 บุคลากรผ่านการคัด
กรองที่จุดคัดกรอง
2.1 นิทรรศการและกิจกรรม
เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
COVID-19
2.2 การประชุมสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็น

B1: เจ้าหน้าที่มีความ
ตระหนักในการปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ
C1: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ปี 2564
อพวช. และที่อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานในทุกวัน ผู้ที่ผ่านการคัด
กรองจะติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ : (CD)
2. มาตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.1 จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
COVID-19 ให้กับประชาชนทั่วไป และประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ : (AE)
2.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนักและไม่
ตระหนกในการรับมือกับสถานการณ์ในความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้น : (AE)
2.3 ปรับปรุงและพัฒนานะบบการบริการ ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย รวมทั้งการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของ
อพวช. : (RR2)
2.4 เพิ่มความตระหนักให้กับบุคลากร โดยให้ความสำคัญใน
การป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ
บ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์เครื่องมือที่มีผู้สัมผัสจำนวน
มาก : (CD)

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

บริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
2.4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)

ระยะ
2.3 มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และการ
บริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน
2.4 เอกสารคู่มือการปฏิบัติ
ตนเองตามประกาศ อพ.
พร้อมเอกสารแนบท้าย
ประกาศ
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

ที่มา (Root Cause)

9.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการ
และการปฏิบัติต่างๆ ที่ถกู ต้อง (CRF012)

มาตรการที่กำหนดเป็น
ของกระทรวง
สาธารณสุขและข้อ
กฎหมาย อาจจะทำให้
เจ้าหน้าที่ขาดการตีความ
อย่างชัดเจน

9.3 มีระเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จาก
ภาครัฐตลอดเวลา ทำให้เกิดความสับสนใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (CRF013)

เป็นโรคระบาดใหม่ และ
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ภาครัฐจึงออก
มาตรการใหม่ๆ
ตลอดเวลา อพวช. ขาด
การวิเคราะห์ในการนำ
มาตรการมาใช้ตาม
บริบทของ อพวช. และ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ
(Impact)
เจ้าหน้าที่ที่
ไม่ปฏิบัติ
ตาม
มาตรการ
ต่าง ๆ ที่
อพวช.
กำหนด
อย่าง
ถูกต้อง
ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ที่
ไม่ปฏิบัติ
ตาม
มาตรการ
ต่าง ๆ ที่
อพวช.
กำหนด
อย่าง

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
Treat
Q1-Q4
1. ผอ.สำนัก/ศูนย์
1. ในมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นทุกครั้งที่มีมาตรการใหม่ ให้ติด
2. คณะกรรมการ
ประกาศในตำแหน่งที่ผู้ดำเนินการสามารถพบเห็นได้
ความปลอดภัยฯ
ตลอดเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ : (CD)
2. มอบหมายให้ MOD ติดตามตามมาตรการที่ออกใหม่ทกุ วัน
: (CD)
3. ผอ.สำนัก/ศูนย์จัดทำแผนการปฏิบัตงิ านที่สำนักงาน และ
WFH เพื่อขออนุญาตในการปฏิบัติงานจาก ผอพ. และมีการ
ติดตามผลในทุกสัปดาห์ : (CD)

เป้าหมาย

B/C ratio

1. การติดประกาศมาตรการ
ต่าง ๆ
2. การประชุม MOD
3. เอกสารแผนงานการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ สำนัก/
ศูนย์

B1-B4: เจ้าหน้ามีความ
เข้าใจต่อมาตรการและการ
ปฏิบัติต่างๆ ที่ถกู ต้อง
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

Treat
Q1-Q4
1. มีการรวบรวมมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็น
ช่วงเวลา (Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รบั รู้และเข้าใจถึง
มาตรการต่าง ๆ : (AE)
2. เปิดช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความ
ร่วมมือ : (AE)
3. มอบหมายให้คณะทำงานฯ มีการติดตามมาตรการใหม่ๆ
ของภาครัฐ เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการของ อพวช. : (CD)
4. จัดกระบวนการและขั้นตอนสำหรับบุคลากร กรณีพบ

1. การรวบรวมมาตรการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
2. ช่องทางในการสื่อสารให้
พนักงานรับทราบและให้
ความร่วมมือ
3. การรวบรวมมาตรการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
4. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ของ อพวช. ที่ยึดแนวทาง

B1-B4: เจ้าหน้ามีความ
เข้าใจต่อมาตรการและการ
ปฏิบัติต่างๆ ที่ถกู ต้อง
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

1.1 ผอ.สบก.
1.2 คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการ
บริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)
ถูกต้อง
ครบถ้วน

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ปี 2564
อาการไข้สูง ไอ จาม ให้ติดต่อ คปอ.เพือ่ แจ้งอาการ พร้อมกัก
ตัวเอง 14 วัน เพือ่ ดูอาการ พร้อมเข้าสูร่ ะบบออนไลน์ที่ อพ.
กำหนด เพือ่ รายงานสุขภาพทุกวัน หากติดเชื้อ ประสานงาน
จัดส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเข้าสู่ระบบการจัดการ
ของ สสจ. มีการประกาศให้ประชาคมทราบโดยทัว่ กันทั้ง
องค์กร เพื่อทวนสอบผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ติดเชื้อ และมีการ
เฝ้าระวังตามระบบ : (CD)

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
2.1 ผอ.สำนัก/ศูนย์
2.2 คณะกรรมการ
บริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
2.4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ

ประกาศของ ศบค. ประกาศ
ของจังหวัด และประกาศ
ของ อว. รวมถึงเอกสาร
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการเข้าสู่ระบบการรักษา
ของ สสจ.จังหวัด
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

9.4 การเข้าถึงมาตรการของเจ้าหน้าทีย่ งั ไม่
ทั่วถึง ไม่ครบถ้วนและทันกาล (CRF014)

ที่มา (Root Cause)

เนื่องจากมีมาตรการ
ออกมาเป็นจำนวนมาก
ทำให้การเผยแพร่ไม่
ครบถ้วนและทั่วถึง

ผลกระทบ
(Impact)

เจ้าหน้าที่ที่
ไม่ปฏิบัติ
ตาม
มาตรการ
ต่าง ๆ ที่
อพวช.
กำหนด
อย่าง
ถูกต้อง
ครบถ้วน

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ปี 2564

Treat
1. รวบรวมมาตรการต่าง ๆ พร้อมคู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการและเผยแพร่ online และ offline ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึง : (AE)
2. ทุกครั้งที่มีการออกมาตรการใหม่ ๆ ให้มีการประชุมและ
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง : (AE)
3. รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ : (AE)
4. กำหนดขั้นตอนการเตรียมการในการเปิดให้บริการ
พิพิธภัณฑ์ หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ภายหลัง
สถานการณ์ : (RR2)
5. การเตรียมมาตรการการปฏิบัติตน ในการกลับมา
ปฏิบัติงานหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น : (RR2)

Q1-Q4

ผู้รับผิดชอบ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
1.1 ผอ.สบก.
1.2 คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการ
บริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

B/C ratio

1. การรวบรวมมาตรการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
2. การรวบรวมมาตรการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
3. การรวบรวมมาตรการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
4. มาตรการในการจัดการ
ของส่วนงานต่างๆ
5. มาตรการในการจัดการ
ของส่วนงานต่างๆ

B1-B5: เจ้าหน้ามีความ
เข้าใจต่อมาตรการและการ
ปฏิบัติต่างๆ ที่ถกู ต้อง
C1-C5: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัตติ ามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสีย่ ง อพวช.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
2.1 ผอ.สำนัก/ศูนย์
2.2 คณะกรรมการ
บริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
2.4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
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ปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk
Cause)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

แผนจัดการความเสีย่ ง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง) ดำเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ทำงาน/
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
ปัจจัยเสีย่ งหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
ไม่มี
ปัจจัยเสีย่ งกับสาเหตุรอง
5.3 ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่
อพวช. (ORF013)

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
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กลยุทธ์ที่ 1 การลดความเสี่ยงด้วยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเสี่ยงด้วยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธ์ที่ 3 การลดความเสี่ยงด้วยการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธ์ที่ 4 การลดความเสี่ยงด้วยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธ์ที่ 5 การตอบโต้และฟื้นฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต้
RR2 ฟื้นฟูหลังเกิดวิกฤติ)
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บทที่ 4 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map
4.1 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง
จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk Correlation map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจ
เป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง
ด้วยเช่นเดียวกัน
ในการวิเคราะห์ถึงน้ำหนัก และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่างกันนั้น
ความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือ เป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระ คือ
ส่ ง ผลกระทบไปยั ง ความเสี ่ ย งอื ่ น ๆ ด้ ว ย ดั ง แสดงในหั ว ข้ อ 4.4 แผนภาพ Risk Correlation Map อพวช.
ประจำปี 2564 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) มีความสัมพันธ์กับ
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --1.2) ความเสี ่ ย งจากการพั ฒ นาศู น ย์ น วั ต กรรมแห่ ง อนาคตไม่ เ ป็ น ไปตามที ่ ก ำหนด (SR02)
มีความสัมพันธ์กับ
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
2.1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01) มีความสัมพันธ์กับ
▪ ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) น้ำหนักร้อยละ 18
2.2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) มีความสัมพันธ์กับ
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) มีความสัมพันธ์กับ
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัด ทำข้ อเสนอนิ ทรรศการใหม่ไ ด้ตามเป้า หมาย (OR02)
มีความสัมพันธ์กับ
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▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --3.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล
ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03) มีความสัมพันธ์กับ
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --3.4) ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
มีความสัมพันธ์กับ
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
4.1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณี
การแพร่ระบาด COVID-19 (CR01) (ประเด็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่
▪ --- ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง --4.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก (ทางตรง)
นอกจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยัง
ได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง (ทางตรง) ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) มีสาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 70
▪ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการเข้าชม online ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
น้อย (SRF012) น้ำหนักร้อยละ 5
▪ มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย
(SRF013) น้ำหนักร้อยละ 5
1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02) มีสาเหตุ
ทางตรง ดังนี้
▪ การไม่ยอมย้ายออกของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โครงการตามคำสั่งศาล (SRF021) น้ำหนัก
ร้อยละ 30
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▪ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้ระยะเวลาในการตรวจการจ้างนาน (SRF022) น้ำหนักร้อยละ
20
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
2.1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01) มีสาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ รายได้จากผู้สนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FRF011) น้ำหนักร้อยละ 10
▪ รายได้จากสิทธิประโยชน์ การบริหารพื้นที่และทรัพย์สินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FRF012)
น้ำหนักร้อยละ 5
2.2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) มีสาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021) น้ำหนักร้อยละ 35
▪ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF022) น้ำหนักร้อยละ 25
▪ ผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามแผน (FRF023) น้ำหนักร้อยละ 15
▪ กรรมการตรวจรับล่าช้า (FRF024) น้ำหนักร้อยละ 10
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) มีสาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(ORF011) น้ำหนักร้อยละ 20
▪ การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการภายในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(ORF012) น้ำหนักร้อยละ 20
▪ ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF013) น้ำหนักร้อยละ 10
3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02) มี
สาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ การปรับโครงสร้างใหม่มีความซับซ้อนต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการที่รับผิดชอบงานเดิม
งานหน้าที่ใหม่ และงานนิทรรศการ การบูรณาการระหว่างกันยังมีน้อย (ORF021) น้ำหนัก
ร้อยละ 35
▪ ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่มียังไม่ครอบคลุมในบ้างหัวข้อทั้งด้านผู้เข้าชมและด้าน
วิชาการ (ORF022) น้ำหนักร้อยละ 20
▪ อพวช. กำหนดตั ว ชี ้ ใ หม่ Science Delivery เพื ่ อ ทำ Online Content ใหม่ (ORF023)
น้ำหนักร้อยละ 15
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

4-3

3.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล
ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03) มีสาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ การไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงที่ครบถ้วนทั้งปัจจุบันและอนาคตจากพนักงานทั้งองค์กร (ORF031)
น้ำหนักร้อยละ 50
▪ ความไม่เข้าใจ EA ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ORF032) น้ำหนักร้อยละ 20
▪ ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบและมีความซับซ้อน (ORF033) น้ำหนักร้อยละ 25
3.4) ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04) มี
สาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ การปรับโครงสร้างใหม่มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ (ORF041)
น้ำหนักร้อยละ 20
▪ คณะทำงานฯ ยังไม่มีความเข้าใจ (ORF042) น้ำหนักร้อยละ 20
▪ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่เข้าใจเรื่องการวางแผน (ORF043) น้ำหนักร้อยละ 10
4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
4.1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจาก
กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01) (ประเด็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่) มีสาเหตุทางตรง ดังนี้
▪ เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างแท้จริง (CRF011)
น้ำหนักร้อยละ 40
▪ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกต้อง (CRF012) น้ำหนักร้อย
ละ 20
▪ มีระเบียบและมาตรการใหม่ ๆ จากภาครัฐตลอดเวลา ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ (CRF013) น้ำหนักร้อยละ 10
▪ การเข้าถึงมาตรการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ไม่ครบถ้วนและทันกาล (CRF014) น้ำหนัก
ร้อยละ 10
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4.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง (ทางอ้อม)
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01) มีสาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ รายได้จากผู้สนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FRF011) น้ำหนักร้อยละ 5
▪ อพวช. กำหนดตั ว ชี ้ ใ หม่ Science Delivery เพื ่ อ ทำ Online Content ใหม่ (ORF023)
น้ำหนักร้อยละ 15
1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02) มีสาเหตุ
ทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 30
▪ ผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามแผน (FRF023) น้ำหนักร้อยละ 15
▪ กรรมการตรวจรับล่าช้า (FRF024) น้ำหนักร้อยละ 5
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)
2.1) ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01) มีสาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 52
▪ มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้อย
(SRF013) น้ำหนักร้อยละ 5
▪ อพวช. กำหนดตั ว ชี ้ ใ หม่ Science Delivery เพื ่ อ ทำ Online Content ใหม่ (ORF023)
น้ำหนักร้อยละ 5
▪ การปรับโครงสร้างใหม่มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ (ORF041)
น้ำหนักร้อยละ 5
2.2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02) มีสาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 5
▪ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้ระยะเวลาในการตรวจการจ้างนาน (SRF022) น้ำหนักร้อยละ
10
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3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)
3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01) มีสาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 30
▪ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้ระยะเวลาในการตรวจการจ้างนาน (SRF022) น้ำหนักร้อยละ 5
▪ เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างแท้จริง (CRF011)
น้ำหนักร้อยละ 10
▪ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกต้อง (CRF012) น้ำหนักร้อย
ละ 5
3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02) มี
สาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 25
▪ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการเข้าชม online ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
น้อย (SRF012) น้ำหนักร้อยละ 5
3.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล
ทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03) มีสาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 5
3.4) ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04) มี
สาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011) น้ำหนักร้อยละ 10
4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
4.1) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณี
การแพร่ระบาด COVID-19 (CR01) (ประเด็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่) มีสาเหตุทางอ้อม ดังนี้
▪ ความละเลยและบกพร่องของเจ้าหน้าที่ อพวช. (ORF013) น้ำหนักร้อยละ 20

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2564

4-6

4.4 แผนภาพ Risk Correlation Map อพวช. ประจำปี 2564
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1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
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2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
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3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
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4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
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5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ (OR01)
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6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
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7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
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8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
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9. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่ อพวช. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อพวช. กำหนดจากกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 (CR01)
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ภาคผนวก ก
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี 2564 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาคผนวก ข
ตารางการประเมินความเสี่ยง อพวช.
ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจํานวนผูเขาชมไมเปนไปตามเปาหมาย (SR01)
สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของเสน
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ
(Impact)

1. ความเสี่ยงจากจํานวนผูเขาชมไมเปนไปตามเปาหมาย (SR01)
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

√

√

70

แดง

1. ขอกําหนดของรัฐบาลที่ใหเวนระยะหาง ปด
โรงเรียน สถานที่แออัด ทําใหพิพิธภัณฑตองปด
ใหบริการชั่วคราว
2. การจัดรูปแบบและการเลื่อนจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร สงผลกระทบตอผูเขาชมพิพิธภัณฑ
อพวช. เทคโนธานี คลองหา จ.ปทุมธานี

ยอดผูเขาชม
Onsite ไมได
ตามเปาหมาย

การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
โอกาส
(Likelihood)
5

ผลกระทบ
(Impact)
5

5

5

25

ระดับ
Risk
VH

25

VH

รวมคะแนน

สีความ
รุนแรง

มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing Control)
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

แผน/รายงานที่เกี่ยวของ

วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ป 2564

เปาหมาย

B/C ratio

B1-B3: มีความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ
C1-C3: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุมความเสี่ยง
เนื่องจากใชงบประมาณดําเนินงานที่มีอยูแตปรับรูปแบบการ
ใหบริการ
แผนฉุกเฉิน
B1: มีความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ
C1: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุมความเสี่ยง
เนื่องจากใชงบประมาณดําเนินงานที่มีอยูแตปรับและเพิ่ม
รูปแบบการใหบริการ

แดง

แดง

1. คูมือการใหบริการพิพิธภัณฑ อพวช. แบบชีวิตวิถีใหม (new normal)
2. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟนฟู - Covid-19)
3. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการแพรระบาด COVID-19

Treat
1. Q1-Q4
1. ผลิตสื่อการเรียนรูและกิจกรรมรูปแบบ Online ทุกพิพิธภัณฑ : (CD)
2. Q3-Q4
2. จัดทําแบบสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูเขาชมในการกลับมาเขาชมพิพิธภัณฑ อพวช. : (AE)
3. Q2
3. จัดทําแบบสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรม ผูเขาชม online เพื่อพัฒนาสื่อและรายการสื่อสารวิทยาศาสตร online ตาง ให
เหมาะสมกับทุกกลุมเปาหมาย : (CD)
แผนฉุกเฉิน
1. ปรับตัวชี้วัดและเปาหมาย เรื่องจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑ แผนปฏิบัติการฯ และรายงานตอคณะกรรมการ อพวช. : (MR)
2. เพิ่มการดําเนินงานดาน Science Delivery และผังรายการตาง ๆ ที่ชัดเจน ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกชวงอายุ : (CD)

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. สื่อการเรียนรูและกิจกรรมรูปแบบ Online ของแตละพิพิธภัณฑ
2. ผลสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการกลับมาเขาชม
พิพิธภัณฑ อพวช.
3. ผลสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูเขาชม Online
แผนฉุกเฉิน
1. ตัวชี้วัดและเปาหมายผูเขาชมที่ไดรับการปรับปรุงและการ
รายงานตอคณะกรรมการ อพวช.
2. จํานวนการดําเนินงาน Science Delivery ที่เพิ่มขึนป 2564

1.2 การสงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกในการเขาชม online ที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายนอย (SRF012)

√

5

เขียว 1. รูปแบบการผลิตสื่อ Online และกิจกรรม Online
ไมสอดคลองกับความสนใจขอกลุมเปาหมาย
2. การบูรณาการการผลิตสื่อ Online ระหวางสํานัก/
ศูนยยังมีนอย
3. การประชาสัมพันธสื่อ Online ยังมีนอย

จํานวนผูเขาชม
Online
อพวช. ไมได
ตามเปาหมาย

5

5

25

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธออนไลน เพื่อสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมาย
2. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
2.1 คูมือการจัดทําสื่อออนไลน

Treat
1. เพิ่มการประชาสัมพันธผูเขาชมเพื่อเชิญชวนการเขาชม online อยางสม่ําเสมอ ใหตรงกับกลุมเปาหมายตาง ๆ อยาง
ทั่วถึง : (CD)
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเขาชม online ที่นาสนใจ และตรงความตองการกับกลุมเปาหมายในชวงอายุตาง ๆ ในลักษณะ
โปรโมชั่นตาง ๆ : (IM)
3. เพิ่มชองทาง (Plat form) การประชาสัมพันธ online ใหมากขึ้น เพื่อใหครอบคลุมกลุมเปาหมายตาง ๆ อยางทั่วถึง : (IM)
4. ปรับปรุง การประชาสัมพันธบนสื่อ online บนชองทาง (Plat form) ตาง ๆ ให นาสนใจ ทั่วถึง จูงใจใหผูชมเปาหมายมา
ใชบริการทุก Plat form และเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว : (IM)

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4
4. Q1-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. ความถี่ในการประชาสัมพันธสื่อ online
2. กิจกรรมสงเสริมการเขาชม online ตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย
3. ชองทางใหมสื่อและรายการสื่อสาร
4. การประชาสัมพันธสื่อ Online

B1-B4 การสงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกในการเขาชม
onlineสงผลใหผูชม Online เพิ่มสูงขึ้น
C2-B5: งบประมาณผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ

1.3 มีการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุม
ลูกคาเปาหมายนอย (SRF013)

√

5

เขียว 1. ผูใชบริการมีแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เปนทางเลือกใน
การเขาชมมากขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพดานสื่อจัดแสดงยังไม
ตอบสนองกับกลุมเปาหมายใหม

จํานวนผูเขาชม
นิทรรศการ
อพวช. ไมได
ตามเปาหมาย

2

5

10

H

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธออนไลน เพื่อสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมาย
2. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
2.1 คูมือการปฏิบัติงาน การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพคูมือสิทธิประโยชน บัตร
สมาชิก อพวช.
2.2 คูมือการปฏิบัติงาน รับจองผูเขาชมเปนหมูคณะ
2.3 คูมือการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร (บริการผูเขาชม)
2.4 คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการหอพัก

Treat
1. เพิ่มการประชาสัมพันธผูเขาชมเพื่อเชิญชวนเขาชมพิพิธภัณฑ อพวช. ในชองทางตาง ๆ : (IM)
2. ปรับปรุงเว็ปไซตการใหบริการที่ครอบคลุมทุกนิทรรศการและกิจกรรมของทุก พิพิธภัณฑ เพื่อทําการประชาสัมพันธ จูง
ใจใหลูกคาเปาหมายมาใชบริการทุกพิพิธภัณฑ ที่สะดวกในการคนขอมูล : (CD)

1. Q1-Q4
2. Q2-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. ชองทางการประชาสัมพันธ อพวช. ที่เพิ่มขึ้น
2. เว็ปไซตที่ไดรบั การปรับปรุงพรอมใหบริการ

B1: อพวช. มีชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นเขาถึงกลุม
ลูกคาที่หลากหลาย
C1: ชองทางการประชาสัมพันธที่ไมมีคาบริการ (ฟรี) เชน
Instagram, Line เปนตน
B2: การประชาสัมพันธคลอบคลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น
C2: 1,500,000 บาท

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
3.1 รายไดจากผูสนับสนุนการดําเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม
เปนไปตามเปาหมาย (FRF011)
6.3 อพวช. กําหนดตัวชี้ใหม Science Delivery เพื่อทํา Online
Content ใหม (ORF023)
รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูและพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

0
√
√

5

เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 3. ความเสี่ยงจากรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย (FR01)

15

สม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหมไดตามเปาหมาย (OR02)

100
กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของเสน
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%)

ที่มา (Root Cause)

ผลกระทบ (Impact)

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตไมเปนไปตามที่
กําหนด (SR02)
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
2.1 การไมยอมยายออกของชาวบานที่อยูในพื้นที่โครงการตามคําสั่งศาล
(SRF022)

2.2 ศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตใชระยะเวลาในการตรวจการจางนาน
(SRF022)

√

√

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตไมเปนไปตามที่กําหนด (SR02)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing Control)
รุนแรง
โอกาส (Likelihood) ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
(Impact)
Risk
(Internal Control)
5
5
25
VH
แดง

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2564

30

แดง

มีชาวบานอยูอาศัยในพื้นที่กอสรางและยังไมยายออก 1. ทําใหการกอสรางไมสามารถ
ตามคําสั่งศาล
ดําเนินการไดอยางสมบูรณและอาจ
ทําใหกอสรางลาชา

5

5

25

VH

แดง

1. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการแพรระบาด
COVID-19
2. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟนฟู - Covid-19)

Transfer
1.มอบหมายใหนิติกรพิจารณาแนวทางในการสงเรื่องใหหนวยงานที่บังคับทางคดีดําเนินการ : (MR)
Treat
2.ประกาศสาธารณะใหผูบุกรุกทราบกําหนดการเขาใชพื้นที่ และใหทําการรื้อถอนและยายออกจากพื้นที่ : (AE)
3.ประชุมผูเกี่ยวของทั้งในสวนของ อพ. (ผูบริหาร, ผูรับผิดชอบโครงการ, นิติกร, คกก. ตรวจรับพัสดุ) ผูนํา
ทองถิ่น , จนท.รัฐ ในพื้นที่ ประชุมหารือแนวทางการดําเนินการใหผูบุกรุกรื้อถอนและยายออกจากพื้นที่
โครงการ : (AE)
4.ปรับแบบกอสรางขยับตัวอาคารเขามาในพื้นที่ของ อพวช. อีก 25 เมตร หรือปรับปรุงแบบกอสรางอาคาร
ใหม : (CD)

1. Q1-Q2
2. Q1
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2

20

เทา

ความซับซอนของงานที่สงมอบ

1.คณะกรรมการตรวจการจางใช
เวลาในการตรวจการจางนาน
2.เบิกจายลาชา

3

5

15

H

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การควบคุมการกอสรางศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
2. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
- คูมือบริหารงานโครงการ
3. การควบคุมงาน
- จางผูควบคุมงานในการบริหารงานกอสรางใหเปนไปตาม
มาตรฐาน และแผนการดําเนินงาน

Transfer
1. Q1-Q4
1.จางควบคุมงานกอสรางในโครงการสําคัญที่มีการเบิกจายเงินหลายงวดและจําเปนตองมีผูควบคุมกํากับการ 2. Q1-Q4
ปฏิบัติงานตลอดเวลา : (MR)
3. Q1-Q4
Treat
2.แจงเรงรัด/แจงตักเตือนการทํางานของคูสัญญาที่มีแนวโนมวาไมอาจดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนงาน :
(MR)
3.ประชุมแนวทางแกไขปญหาทันทีเมื่อพบเหตุที่อาจสงผลใหงานแลวเสร็จลาชา : (MR)

รัฐบาลออกมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อลดการ
แพรระบาด COVID-19

1.การเคลื่อนยายแรงงานกอสราง
2. การกอสรางโครงการไมเปนไป
ตามแผนงานสงมอบงานลาชา

3

5

15

H

เทา

1. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการแพรระบาด Treat
COVID-19
ปรับแผน/เปาหมาย ของการกอสรางโครงการ ป 2564 หากภาครัฐมีมาตรการ/คําสั่ง ใหหยุดการดําเนินงาน
2. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
หรือหามเคลื่อนยายแรงงานเขามาในพื้นที่ควบคุมตามมาตรการ : (RR2)
(การฟนฟู - Covid-19)

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

B/C ratio

ผอ.สอก.

1.หนวยงานที่บังคับทางคดีดําเนินการใหผูบุกรุกรื้อถอน
และยายออกจากพื้นที่โครงการ
2.ผูบุกรุกทราบกําหนดการเขาใชพื้นที่และใหทําการรื้อ
ถอนและยายออกจากพื้นที่
3.รายงานผลการประชุมผูเกี่ยวของและแนวทางการ
ดําเนินการใหผูบุกรุกรื้อถอนและยายออกจากพื้นที่
โครงการ
4.แบบกอสรางขยับตัวอาคารเขามาในพื้นที่ อพวช.

B2-B4: ผูบุกรุกรื้อถอนและยายออกจาก
พื้นที่โครงการ และแบบกอสรางขยับตัว
อาคารเขามาในพื้นที่ อพวช. อีก 25 เมตร
C2-C4: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการ

1. ผอ.สอก./ ผอ.
สบก.
2. ผอ.สอก./ ผอ.
สบก.
3. ผอ.สอก./ ผอ.
สบก.

1. มีผูควบคุมกํากับการปฏิบัติงานกอสรางศูนย
นวัตกรรมแหงอนาคต
2.การเรงรัดและแจงเตือนคูสัญญาที่มีปญหา
3.จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจาง

B1: การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพ
C1: งบประมาณควบคุมงานขึ้นกับมูลคา
โครงการกอสราง
B2-B3: การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพ
C2-C3: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการ
ควบคุม

ผอ.สอก./
ผอ.สบก.

โครงการศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตเปนไปตามแผนงาน B: ปรับแผน/เปาหมาย ของการกอสราง
ประจําป 2564
โครงการ ป 2564
C: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการ

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี

0

ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

√

4.3 ผูรับจางสงงานไมเปนไปตามแผน (FRF023)
4.4 กรรมการตรวจรับลาชา (FRF024)
รวมน้ําหนักความสัมพันธ

√

√

30

แดง

√

15

สม รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 4. ความเสี่ยงในการเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย (FR02)
เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 4. ความเสี่ยงในการเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย (FR02)

5
100

Q2-Q3

ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูและพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของเสน
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%)

3. ความเสี่ยงจากรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย
(FR01)
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
3.1 รายไดจากผูสนับสนุนการดําเนินงานของ อพวช. ในรูปของตัวเงินไม
เปนไปตามเปาหมาย (FRF011)

3.2 รายไดจากสิทธิประโยชน การบริหารพื้นที่และทรัพยสินไมเปนไปตาม
เปาหมาย (FRF012)

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
FR01: SR01
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

√

√

10

สม

√

5

เขียว 1. พื้นที่ในการใหบริการผูเชาในงานมหกรรมวิทยฯ มีจํากัด
2. การปดใหบริการชั่วคราวของพิพิธภัณฑอันเนื่องมาจาก
สถานการณการแพรระบาด COVID-19

18

สม

52

แดง

√

1. แผนปฏิบัติการหาผูสนับสนุนรายใหมอาจไมแลวเสร็จตาม
แผนที่กําหนด
2. การนําแผนปฏิบัติการไปใชอาจมีความลาชา
3. ผูสนับสนุนไมมีความสนใจในการใหการสนับสนุนโครงการ
ตาง ๆ ของ อพ.
4. สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว
5. การปดใหบริการชั่วคราวของพิพิธภัณฑอันเนื่องมาจาก
สถานการณการแพรระบาด COVID-19

1. ขอกําหนดของรัฐบาลที่ใหเวนระยะหาง ปดโรงเรียน
สถานที่แออัด ทําใหพิพิธภัณฑตองปดใหบริการชั่วคราว
2. การจัดรูปแบบและการเลื่อนจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร
สงผลกระทบตอผูเขาชมพิพิธภัณฑ อพวช. เทคโนธานี คลอง
หา จ.ปทุมธานี

ผลกระทบ (Impact)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย (FR01)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing Control)
รุนแรง
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)
5
5
25
VH
แดง

1. รายไดจากผูสนับสนุนไม
เพิ่มขึ้น

5

5

25

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การรับสมัครสมาชิก อพวช. และการตออายุสมาชิก
อพวช.
2. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
2.1 คูมือการปฏิบัติงานการสรางเครือขายพันธมิตร
ธุรกิจและจัดพิมพคูมือสิทธิประโยชน บัตรสมาชิก อพวช.

1. รายไดจากสิทธิประโยชน
การบริหารพื้นที่และทรัพยสิน
ไมเพิ่มขึ้น

5

5

25

VH

แดง

1. รายไดนอกงบประมาณไม
เปนไปตามเปาหมาย เชน
รายไดจากการจําหนายบัตร
เขาชมและกิจกรรมไมไดตาม
เปาหมาย จากการปด
ใหบริการชั่วคราวของ
พิพิธภัณฑ

5

5

25

VH

แดง

1.3 มีการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุม
ลูกคาเปาหมายนอย (SRF013)

√

5

เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจํานวนผูเขาชมไมเปนไปตามเปาหมาย (SR01)

6.3 อพวช. กําหนดตัวชี้ใหม Science Delivery เพื่อทํา Online
Content ใหม (ORF023)

√

5

เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหมไดตามเปาหมาย (OR02)

8.1 การปรับโครงสรางใหมมีหนวยงานเพิ่มขึ้นตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ (ORF041)

√

5

เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแตงตั้งตําแหนงที่สําคัญตามโครงสรางไมไดตามที่กําหนด (OR04)

รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

100

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

Treat
1.จัดทําแพคเก็จ/โปรโมชั่น/sale kit เพื่อนําเสนอผูสนับสนุนรายใหม : (IM)
2.การนําแผนปฏิบัติการใหเกิดประสิทธิผล : (CD)
3.มีการบูรณาการระหวางฝายผูผลิตกิจกรรมกับ สธค. ในการจัดทําขอเสนอเพื่อเสนอตอผูสนับสนุน (หรือ
ผูสนใจ) : (AE)

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

B/C ratio

1. Q2-Q3
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

1. แพคเก็จ/โปรโมชั่น/sale kit เพื่อนําเสนอผูสนับสนุนรายใหม
2. การใชแผนปฏิบัติการใหเกิดประสิทธิผล
3. การบูรณาการระหวางฝายผูผลิตกิจกรรมกับ สธค. ในการจัดทําขอเสนอเพื่อเสนอตอ
ผูสนับสนุน (หรือผูสนใจ)

B1-B3: รายไดจากผูสนับสนุนเปนไปตาม
เปาหมาย
C1-C3: ใชงบประมาณดําเนินงานที่มีอยู

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
Treat
(ปค.4 และ ปค.5)
1.พิจารณาการเพิ่มคาเชาพื้นที่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ : (IM)
1.1 การรับสมัครสมาชิก อพวช. และการตออายุสมาชิก 2.จัดทําคูมือการใหบริการใชประโยชนจากพื้นที่และทรัพยสิน : (MR)
อพวช.
2. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
2.1 คูมือการปฏิบัติงานการสรางเครือขายพันธมิตร

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3

ผอ.สธค.

1.คาเชาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ
2.คูมือการใหบริการใชประโยชนจากพื้นที่และทรัพยสิน

B1-B2: รายไดจากผูสนับสนุนในรูปตัวเงิน
ตามเปาหมาย
C1-B2: ไมมีคา ใชจายในการดําเนินการ
ควบคุม

1. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการ
แพรระบาด COVID-19
2. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟนฟู - Covid-19)

1. Q2-Q3
2. Q2
3. Q2-Q3
4. Q2-Q4
5. Q2-Q3
6. Q2
7. Q2-Q3
8. Q2-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

1. รายไดนอกงบประมาณที่ไดปรับตัวชี้วัดและเปาหมายใหม
2. แผนการหารายไดนอกงบประมาณฉบับปรับปรุง และการรายงานตอคณะกรรมการ อพวช.
3. แผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ ทั้ง Onsite และ Online
4. สื่อการเรียนรูและกิจกรรมรูปแบบ Online ประชาสัมพันธสมาชิก อพวช. (วารสาร)
5. ผลการสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการกลับมาเขาชมพิพิธภัณฑ อพวช.
6. แผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ
7. แผนการหารายไดผานระบบ online เชนการเปนผูสนับสนุนใน youtube/หลักสูตรอบรม
บนระบบออนไลน
8. กิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูเขาชมบนระบบออนไลน

B1-B8: รายไดจากผูสนับสนุนในรูปตัวเงิน
ตามเปาหมาย
C1-C8: ไมมีคา ใชจายในการดําเนินการ
ควบคุม

Treat
1.ปรับเปาหมายรายไดนอกงบประมาณ : (MR)
2.ปรับปรุงแผนการหารายไดนอกงบประมาณ และรายงานตอคณะกรรมการ อพวช. : (MR)
3.จัดทําแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ ทั้ง Onsite และ Online: (IM)
4.จัดทําสื่อการเรียนรูและกิจกรรมรูปแบบ Online ประชาสัมพันธสมาชิก อพวช. (วารสาร) : (CD)
5.ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการกลับมาเขาชมพิพิธภัณฑ อพวช./ การใชบริการบนระบบออนไลน : (IM)
6.จัดทําแผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ : (IM)
7.จัดทําแผนการหารายไดผานระบบ online เชนการเปนผูสนับสนุนใน youtube/หลักสูตรอบรมบนระบบ
ออนไลน : (CD)
8.จัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูเขาชมบนระบบออนไลน เชน live : (IM)

กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสว นรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปี 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจาปีงบประมาณ 2564

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ นาหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
นาหนักของ สีของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%) เส้น

ผลกระทบ (Impact)

4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจาปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)
รุนแรง
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)
5
5
25
VH
แดง

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

B/C ratio

ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
4.1 ขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางล่าช้า (FRF021)

√

35

แดง

1. ความไม่พร้อม / ไม่ชัดเจน / ไม่ครบถ้วนของรายละเอียดงานตาม
TOR (แบบรูปรายการ-รายการประกอบแบบ-ปริมาณงานและราคา
ของงานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง, ขอบเขตงานจ้าง, คุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์)
2. มีการเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า / มีปัญหาใน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือก / ได้พัสดุที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการ / มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณา
มากเกินความจาเป็นในการใช้งานพัสดุนั้นจนนาไปสู่การ
ยกเลิกการจัดหาและต้องไปดาเนินการใหม่

5

5

25

VH

แดง

1. มีการดาเนินการตามคู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่)
2. คาสั่ง อพวช. ที่ 52/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
3. คู่มือการจัดทาราคากลาง

Treat
1.กาหนดนโยบายสาหรับผู้ของบประมาณในแต่ละปีต้องมีความพร้อมแบบรูปและรายละเอียด : (CD)
2.เมื่องบประมาณได้รับจัดสรรผ่านวาระ 2 ให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการก่อหนี้ : (CD)
3.สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการถึงความรับผิดชอบและกรอบระยะเวลาส่งมอบขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
เฉพาะ และราคากลาง ศึกษารายละเอียดแบบรูป รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเสนอของบประมาณ : (CD)

1. Q1-Q2
2. Q1-Q2
3. Q1-Q2

ผอ.สบก./
1.นโยบายในการขอเงินงบประมาณให้เฉพาะ
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง โครงการ/กิจกรรมที่มีความพร้อม
2. เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการก่อหนี้ เมื่องบ
จัดสรรผ่านวาระ 2
3.จานวนครั้งในการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าของโครงการ

B1-B4: กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
แผน
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการควบคุม

4.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (FRF022)

√

25

แดง

1.มีการอุธรณ์ของผู้ยื่นเสนอราคา
2.ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซับซ้อนและต้องใช้เวลา
4.พนักงานพัสดุไม่พอเพียงต่อปริมาณงาน
5.แก้ไขคุณลักษณะ แบบรูปรายการคาดเคลื่อน
6.ราคากลางไม่สอดคล้องกับความจริง

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5

5

25

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการดาเนินการตามคู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่)
3. พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
4. แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
5. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564

Treat
1.ข้อ 2 พัฒนาพนักงานที่เกี่ยวข้อง และหาผู้สนับสนุนมาช่วยจัดทาราคากลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง : (CD)
2.ข้อ 3 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม. ให้แก่
เจ้าหน้าที่ อพ. เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และกรอบระยะเวลาดาเนินงาน : (AE)
3.ข้อ 4 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเรียงลาดับความสาคัญของงาน และความต้องการใช้พัสดุ พร้อมจัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
รายการงาน และแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดส่งแบบ
รูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ : (CD)
4.ข้อ 5 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณาตรวจสอบขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่ง
มอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในระหว่างการจัดหา : (CD)
5.ข้อ 6 ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการเสนออนุมัติจ้าง รวมถึงการอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงกระบวนการทางาน : (AE)

2. Q1-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q4
5. Q1-Q4
6. Q1-Q2

ผอ.สบก./
1.ราคากลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง 2.แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
3.การจัดลาดับของงานจัดซื้อจัดจ้าง
4.ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง
ครบถ้วน
5.แบบฟอร์มใหม่สาหรับการเสนออนุมัติจ้าง

B1-B5: กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
แผน
C1-C5: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการควบคุม

2.2 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP และ ERP

4.3 ผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามแผน (FRF023)

4.4 กรรมการตรวจรับล่าช้า (FRF024)

ปัจจัยเสี่ยงหลักกับปัจจัยเสี่ยงอื่น
ไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพร่ระบาด COVID-19 (SRF011)

2.2 ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตใช้ระยะเวลาในการตรวจการจ้าง
(SRF022)
รวมนาหนักความสัมพันธ์
ปัจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ อพวช.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

√

√

15

ส้ม

1. การบริหาร/การดาเนินงานของคู่สัญญาขาดศักยภาพ
2. การส่งมอบพื้นที่/ ปัญหาของผู้บุกรุก/ สภาพภูมิอากาศ/ และ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการแก้ไขแบบ

การตรวจรับงานต้องใช้เวลานาน/ ดาเนินการในการ
บริหารสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้กระบวนการ
บริหารสัญญาไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

2

5

10

H

เทา

1. มีการดาเนินการตามคู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่
2. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายเงิน
3. แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
4. ศักยภาพของคู่สัญญา

Transfer
1.จ้างควบคุมงานก่อสร้างในโครงการสาคัญที่มีการเบิกจ่ายเงินหลายงวดและจาเป็นต้องมีผู้ควบคุมกากับการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา : (CD)
Treat
2.แจ้งเร่งรัด/แจ้งตักเตือนการทางานของคู่สัญญาที่มีแนวโน้มว่าไม่อาจดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน : (MR)
3.แจ้งเวียนคู่มือการทางานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ อพ. : (AE)
4.ประชุมทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน : (AE)
5.ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อพบเหตุที่อาจส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้า: (MR)
6.คณะกรรมการกากับติดตามฯ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินเป็นประจาทุกสัปดาห์/เดือน : (MR)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2
5. Q1-Q4
6. Q1-Q4

ผอ.สบก./
1. ผู้ควบคุมกากับการปฏิบัติงานก่อสร้างในโครงการ
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง สาคัญ
2.การเร่งรัดและแจ้งเตือนคู่สัญญาที่มีปัญหา
3.แจ้งเวียนคู่มือการทางานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4.จานวนครั้งในการประชุมสร้างความเข้าใจให้กับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
5.และ 6. จานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
กากับติดตามฯ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิก
จ่ายเงิน

B2-B6: การบริหารสัญญา
มีประสิทธิภาพ
C1-C6: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการควบคุม

10

ส้ม

คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ไม่ศึกษาข้อกาหนดของ
สัญญาและรายละเอียดงานทึ่ต้องตรวจรับ /ขาดความเข้าใจในการ
บริหารสัญญา

การตรวจรับงานล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

3

5

15

H

เทา

1. มีการดาเนินการตามคู่มือการทางานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่
2. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายเงิน
3. แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
4. ศักยภาพของคู่สัญญา

Transfer
1.จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรื่องการตรวจรับงาน : (CD)
2.จ้างผู้คุมงาน : (CD)
Treat
3.กรรมการตรวจการจ้างต้องศึกษาสัญญาอย่างละเอียดถึงระยะเวลาแต่ละงวดงาน : (CD)
4.กรรมการตรวจการจ้างตรวจรับและเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ : (MR)
5.ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการเสนออนุมัติตรวจรับ รวมถึงการอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงกระบวนการทางาน : (AE)

1. Q1-Q4
2. Q2-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2
5. Q1-Q2

ผอ.สบก./
3.การประชุมกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับและเสนอ
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง ผู้มีอานาจอนุมัติ
4.การประชุมกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับและเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติ
5.แบบฟอร์มใหม่สาหรับการเสนออนุมัติจ้าง

B1-B2: การบริหารสัญญา
มีประสิทธิภาพ
C1-C2: งบประมาณ
ควบคุมงานขึ้นกับมูลค่า
โครงการก่อสร้าง
B3-B5: การบริหารสัญญา
มีประสิทธิภาพ
C3-C5: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการควบคุม

1. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)
2. มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการแพร่ระบาด
COVID-19

Treat
1.ปรับแผน/เป้าหมายงบลงทุนของ อพวช. ปี 2564 ในกรณีไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันอันเนื่องมาจากเหตุ COVID-19 : (RR1)
2.พิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือเวียน : (RR1)
3.คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบและประสงค์จะขอขยายเวลาหรืองด-ลดค่าปรับต้องเข้าหลักเกณฑ์และแสดงเอกสารหลักฐานตาม
แนวปฏิบัติของหนังสือเวียนและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : (RR1)
4.กั้นพื้นที่ก่อสร้างแยกส่วนพื้นที่ก่อสร้างและส่วนบริการ : (RR2)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3
3. Q2-Q4
4. Q2-Q4

ผอ.สบก./
1. แผนการปรับงบลงทุน อพวช. ปี 2564
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง 2. และ 3. แนวทางการขยายเวลาให้แก่คู่สัญญา
4. กั้นพื้นที่ก่อสร้างและส่วนบริการ

B1-B4: กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
แผน
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการควบคุม

0
√

√

√

5

เขียว 1. สถานการณ์ COVID-19 รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินอาจส่งผลให้ 1. การส่งมอบงานอาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการ
หยุดการเคลื่อนย้ายคน ส่งผลกระทบต่อแรงงานของผู้รับเหมา
ขนย้ายคนงาน และอุปกรณ์
2. สถานที่จาหน่าย อุปกรณ์ก่อสร้าง ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศ 2 เบิกจ่ายงบลงทุนมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของรัฐบาลอาจะส่งผลต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เข้ามาดาเนินงานรับจ้างได้
3. วัสดุอุปกรณ์ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสายการบินหยุดบิน
อาจจะส่งผลต่อการความล่าช้าของการส่งมอบอุปกรณ์บางประเภท
4. มาตรการ WFH อาจจะทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาหารือใน site
งานได้

10

ส้ม

100

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กาหนด (SR02)
กลยุทธ์ที่ 1 การลดความเสี่ยงด้วยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเสี่ยงด้วยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธ์ที่ 3 การลดความเสี่ยงด้วยการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธ์ที่ 4 การลดความเสี่ยงด้วยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธ์ที่ 5 การตอบโต้และฟื้นฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต้ RR2 ฟื้นฟูหลังเกิดวิกฤติ)

ระดับสีความรุนแรง
16-25 คะแนน (สูงมาก) (Very High: VH)
10-15 คะแนน (สูง)
5-9 คะแนน (ปานกลาง)
0-4 คะแนน (ต่า)

(High: H)
(Medium: M)
(Low: L)

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%) เสน

ผลกระทบ (Impact)

5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใชบริการพิพิธภัณฑ (OR01)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใชบริการพิพิธภัณฑ (OR01)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing Control)
รุนแรง
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)
5
5
25
VH
แดง

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)

ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
5.1 การดูแลระบบความปลอดภัยพื้นที่ใหบริการภายนอกอาคารยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF011)

√

20

เทา

1. ปรับปรุงเสนทางจราจรใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับการใชงานจริง
2. ความไมปลอดภัยจากสัตวรบกวน ที่อาศัยอยูใน
บริเวณ อพวช.

1. เกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บจากความไม
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
2. ภาพลักษณขององคกรเกิดความเสียหาย
3. เกิดความสับสนทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได
4. ผลกระทบตอจํานวนผูเขาชม

3

5

15

H

เทา

1. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.1 คูมือปฏิบัติงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุจลาจล (ม็อบ) และการกอการราย
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
1.2 คูมือความปลออดภัยในการปฏิบัติงาน
1.3 คูมือการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและฝกซอมหนีไฟ
1.4 คูมือและแนวปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายใน อพวช.
2. จัดทําปายจราจรและปายเตือนที่สื่อความหมายไดชัดเจนและติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
เพิ่มเติม
3. ประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ติดตามและควบคุม การเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุตอผูใชบริการ รวมทั้งปญหาที่เกิดจากสัตว
รบกวน

Treat
1.สํารวจสถานที่ ระบบจราจร และสัตวรบกวน บริเวณภายนอกอาคารที่อาจจะ
เกิดอุบัติเหตุหรือไมปลอดภัยกับผูใชบริการและผูสัญจร รวมทั้งผูใชบริการหอพัก
และผูคางแรม : (CD)
2.ตรวจสอบระบบความปลอดภัยพื้นที่ใหบริการภายนอกอาคารอยางสม่ําเสมอ :
(CD)

5.2 การดูแลระบบความปลอดภัยในพื้นที่ใหบริการภายในอาคารยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ (ORF012)

√

20

เทา

1. ระบบการใหขอมูลและคําแนะนํายังไมคลอบคลุม
ในมิติดานความปลอดภัย
2. การออกแบบนิทรรศการและพื้นที่ใหบริการ
บางสวนยังไมไดมาตรฐานความปลอดภัย

1. เกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บจากความไม
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย
2. ภาพลักษณขององคกรเกิดความเสียหาย
3. เกิดความสับสนทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได
4. ผลกระทบตอจํานวนผูเขาชม

3

5

15

H

เทา

1. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.1 คูมือปฏิบัติงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุจลาจล (ม็อบ) และการกอการราย
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
1.2 คูมือความปลออดภัยในการปฏิบัติงาน
1.3 คูมือการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและฝกซอมหนีไฟ
1.4 คูมือและแนวปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายใน อพวช.
1.5 คูมือความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกล
1.6 คูมือและแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุกเฉินภายใน พทส.
2. กําชับอาสาสมัครใหดูแลผูใชบริการตามขอแนะนํา
3. ประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ติดตามและควบคุม การเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุตอผูใชบริการ

5.3 ความละเลยและบกพรองของเจาหนาที่ อพวช. (ORF013)

√

10

สม

1. ขาดการอบรมและสรางความเขาใจกับเจาหนาที่
มากพอ
2. ในบางเวลา บางสถานที่ มีผูใชบริการมากเกินขีด
ความสามารถของเจาหนาที่ในการดูแล
3. ความประเมินเลินเลอของเจาหนาที่

เกิดอุบัติเหตุกับผูเขาชมและผูใชบริการ

5

5

25

VH

แดง

30

แดง

การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อพวช. อาจจะเปนสถานที่รับเชื้อหรือแพรเชื้อไวรัสโคโรนา
สงผลตอความปลอดภัยในการใหบริการผูเขาชม ความ
นาเชื่อถือและภาพลักษณองคกร

5
10
5
100

เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตไมเปนไปตามที่กําหนด (SR02)
สม รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 9. ความเสี่ยงจากเจาหนาที่ที่ อพวช. ไมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่ อพวช. กําหนดจากกรณีการแพรระบาด COVID-19
เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 9. ความเสีย่ งจากเจาหนาที่ที่ อพวช. ไมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่ อพวช. กําหนดจากกรณีการแพรระบาด COVID-19

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

2.3 ศูนยนวัตกรรมแหงอนาคตใชระยะเวลาในการตรวจการจางนาน (SRF024)
9.1 เจาหนาที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ อยางแทจริง (CRF011)
9.2 เจาหนาที่ขาดความเขาใจตอมาตรการและการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง (CRF012)
รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

B/C ratio

ผอ.สบช./
ผอ.สวส.

1. ผลการสํารวจตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
และรายงานการตรวจสอบ

B1-B2: ระบบความปลอดภัยพื้นที่
ใหบริการภายนอกครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C2: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

Treat
1. Q1-Q4
1.จัดทําสื่อแนะนําความปลอดภัยในการเขารับบริการและติดตั้งใหครอบคลุมพื้นที่ 2. Q1-Q4
ใหบริการที่จําเปนเพิ่มเติม : (CD)
3. Q1-Q4
2.สํารวจและปรับปรุงการติดปายสัญญาณดานความปลอดภัยในพื้นที่ใหบริการ :
(CD)
3.ตรวจสอบระบบและอุปกรณดานความปลอดภัยและสถานที่ที่อาจเกิดความไม
ปลอดภัยกับผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ และมีการปรับปรุง เชน พื้นตางระดับ,
พื้นที่ลื่น, กระจกใส : (CD)

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

1. จํานวนสื่อที่ติดตั้ง
2. จํานวนปายสัญญาณดานความปลอดภัยในพื้นที่
ใหบริการ
3 เอกสารรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ
ดานความปลอดภัย

B1-B2: ระบบความปลอดภัยพื้นที่
ใหบริการภายในครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C3: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

1. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.1 คูมือความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกล
1.2 คูมือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครงานบริการผูเขาชม
2. กําหนดหนาที่การทํางานใหชัดเจน และครอบคลุมในแตละสวนการใหบริการ
3. จัดการอบรมและประชุมเปนระยะอยางนอยรายอาทิตยเพื่อเนนถึงการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย

Treat
Q1-Q4
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ในในแตละพื้นที่บริการในแต
ละวัน: (CD)

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

รายงานการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ในใน
แตละพื้นที่บริการในแตละวัน

B: เจาหนาที่ อพวช.ปฎิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
C: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการ
ควบคุม

1. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟนฟู - Covid-19)
2. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการแพรระบาด COVID-19

Treat
Q1-Q4
1.ดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของ : (CD)
2.ดําเนินการตาม BCP กรณีการแพรระบาด COVID-19 กรณีกอน- ระหวาง-หลัง
เกิดการแพรระบาดดานความปลอดภัยในการใหบริการผูเขาชม : (CD)
3.การเตรียมความพรอมเพื่อใหบริการแบบ New normal : (AE)

ผอ.สบช./
ผอ.สวส.

1.ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวของ
2.ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวของ
3.ใหบริการแบบ New normal

B1-B3: ระบบความปลอดภัยพื้นที่
ใหบริการของ อพวช.ครอบคลุมทุก
พื้นที่
C1-C3: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

0
√

√
√
√

√

กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%) เสน

6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหมไดตาม
เปาหมาย (OR02)
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
6.1 การปรับโครงสรางใหมมีความซับซอนตอการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการที่รับผิดชอบงานเดิม งานหนาที่ใหม และงานนิทรรศการ
การบูรณาการระหวางกันยังมีนอย (ORF021)

√

35

แดง

1.ภาระงานบางตําแหนงยังไมชัดเจน ทําใหนักวิชาการยัง
รับภาระงานเดิมและภาระงานใหม จากโครงสรางใหมของ
องคการ (Matrix)
2.คางานดานวิชาการบางตําแหนงตามโครงสรางใหมมี
ปริมาณมากเมื่อเทียบกับอัตราคนที่มีอยูและยังเปนระดับ
เริ่มตน ทําใหผูปฏิบัติงานตองใชเวลาในการปรับตัว

6.2 ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่มียังไมครอบคลุมในบางหัวขอทั้ง
ดานผูเขาชมและดานวิชาการ (ORF022)

√

20

เทา

6.3 อพวช. กําหนดตัวชี้ใหม Science Delivery เพื่อทํา Online
Content ใหม (ORF023)

√

15

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

1.2 การสงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกในการเขาชม online ที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายนอย (SRF012)
รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูและพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ

ผลกระทบ (Impact)

จัดทําขอเสนอนิทรรศการใหม
ไมไดตามเปาหมาย

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหมไดตามเปาหมาย (OR02)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing Control)
รุนแรง
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)
4
5
20
VH
แดง

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

B/C ratio

5

5

25

VH

แดง

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
2.1 การจัดทําขอมูลวิชาการสําหรับงานนิทรรศการ
2.2 งานบริการขอมูลวิชาการสําหรับรายการโทรทัศนและสื่อของ อพวช.
2.3 การไดมาของวัตถุตัวอยางในพิพิธภัณฑ
2.4 การสรางชิ้นงานนิทรรศการ
2. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
2.1 คูมือการปฏิบัติงานสรางชิ้นงานนิทรรศการ
2.2 คูมือการปฏิบัติงานจัดทําชิ้นงานนิทรรศการ พทส.
3. มีแผนการดําเนินงานของการพัฒนาขอเสนอ นิทรรศการที่ชัดเจน และมีการเวียนแจงแผนการ ดําเนินงานดานการพัฒนานิทรรศการของแต
ละ พิพิธภัณฑในแตละชวง
4. มีการมอบหมายหนาที่ใหกับนักวิชาการ พรอม กรอบระยะเวลาการสงงานที่ชัดเจน
5. มีการบูรณาการการทํางานรวมกับนักวิชาการหรือ เจาหนาที่ในสวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและมีความรู ความเชี่ยวชาญมารวมจัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหม
2. คูมือการทํางานที่เกี่ยวของ
2.1 คูมือการพัฒนาสาระนิทรรศการ
2.2 มาตรฐานการพัฒนานิทรรศการ
2.3 คูมือเนื้อหานิทรรศการในแตละพิพิธภัณฑ

Treat
1.ตั้งคณะขับเคลื่อนจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหม : (CD)
2.เสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรับปรุงระบบการทํางาน
แบบ Matrix และปรับปรุงคางานดานวิชาการ : (CD)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1. คณะขับเคลื่อนจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหม
2. วาระการปรับปรุงระบบการทํางานแบบ Matrix
และปรับปรุงคางานดานวิชาการเสนอคณะกรรมการ
บริหาร

B1-B2: จัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหมไดตาม
เปาหมาย
C1-C2: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

1.นิทรรศการใหมหลายนิทรรศการ นักวิชาการที่มีอยูยังขาด แผนการจัดทําขอเสนอ
ความเชี่ยวชาญ
นิทรรศการไมมีประสิทธิผล
2.เครือขายนักวิชาการยังไมครอบคลุมทุกสาขา
1.ยังขาดการบูรณาการรวมกับสวนบริการผูเขาชม

3

5

15

H

เทา

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 มีแผนการดําเนินงานของการพัฒนาขอเสนอ นิทรรศการที่ชัดเจน และมีการเวียนแจงแผนการ ดําเนินงานดานการพัฒนานิทรรศการของแต
ละ พิพิธภัณฑในแตละชวง
1.2 มีการมอบหมายหนาที่ใหกับนักวิชาการ พรอม กรอบระยะเวลาการสงงานที่ชัดเจน
1.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับนักวิชาการหรือ เจาหนาที่ในสวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและมีความรู ความเชี่ยวชาญมารวมจัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหม
2. คูมือการทํางานที่เกี่ยวของ
2.1 คูมือการพัฒนาสาระนิทรรศการ 2.2 มาตรฐานการพัฒนานิทรรศการ
2.3 คูมือเนื้อหานิทรรศการในแตละพิพิธภัณฑ

Treat
1. ในการเลือกหัวขอจัดทําขอเสนอนิทรรศการใหกําหนดหัวขอที่นักวิชาการมีความ
เชี่ยวชาญ : (CD)
2. กําหนดตัวแทนจากสวนงานที่เกี่ยวของกับผูเขาชมอยูในคณะขับเคลื่อนฯ : (CD)
3. ขยายและแสวงหาเครือขายวิชาการที่เปนที่สนใจของประชาชน : (AE)
4. พัฒนาขีดความสามารถของนักวิชาการ : (CD)

1.Q1-Q2
2.Q2
3.Q2-Q3
4.Q1-Q4

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1.หัวขอจัดทําขอเสนอนิทรรศการที่นักวิชาการมีความ
เชี่ยวชาญ
2.ตัวแทนจากสวนงานที่เกี่ยวของกับผูเขาชมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ในคณะขับเคลื่อนจัดทํา
ขอเสนอนิทรรศการใหม
3.เครือขายวิชาการที่เพิ่มขึ้น
4.นักวิชาการมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

B1-B4: จัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหมไดตาม
เปาหมาย
C1-C4: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

สม

นักวิชาการตองพัฒนา Content นี้เพื่อทําตามคาเปาหมาย
ใหมในตัวชี้วัดดังกลาว

จัดทําขอเสนอนิทรรศการใหม
ไมไดตามเปาหมาย

3

5

15

H

เทา

1 มีแผนการดําเนินงานของการพัฒนาขอเสนอ นิทรรศการที่ชัดเจน และมีการเวียนแจงแผนการ ดําเนินงานดานการพัฒนานิทรรศการของแต
ละ พิพิธภัณฑในแตละชวง
2. มีการมอบหมายหนาที่ใหกับนักวิชาการ พรอม กรอบระยะเวลาการสงงานที่ชัดเจน
3. มีการบูรณาการการทํางานรวมกับนักวิชาการหรือ เจาหนาที่ในสวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและมีความรู ความเชี่ยวชาญมารวมจัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหม
4. คูมือการทํางานที่เกี่ยวของ
2.1 คูมือการพัฒนาสาระนิทรรศการ 2.2 มาตรฐานการพัฒนานิทรรศการ 2.3 คูมือเนื้อหานิทรรศการในแตละพิพิธภัณฑ

Treat
การกําหนดจํานวน Content ที่สามารถดําเนินการได : (CD)

Q2-Q3

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

จํานวน Content ที่สามารถดําเนินการได

B: จัดทําขอเสนอนิทรรศการ
ใหมไดตามเปาหมาย
C: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

25

เทา

1. การแพรระบาด COVID-19 ทําใหมีมาตรการชะลอการ จัดทําขอเสนอนิทรรศการใหม
เดินทางเพื่อหาอมูลของนักวิชาการ สงผลกระทบตอการ
ไมไดตามเปาหมาย
ทํางานของนักวิชาการในเรื่องการจัดทําขอเสนอนิทรรศการ
ใหม
2. การแพระบาด COVID-19 ทําใหหนวยงานปดใหบริการ
ชั่วคราว สงผลกระทบตอการหาขอมูลภาคสนามของ
นักวิชาการ

5

3

15

H

เทา

1. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟนฟู - Covid-19)
2. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการแพรระบาด COVID-19

Transfer
1.พิจารณาผูชวยการดําเนินงานและการวาจางหากจําเปน : (CD)
Treat
2.มีแผนรองรับการจัดลําดับความสําคัญ ทั้งเรื่องคนและงาน หลังการแพรระบาด
COVID-19 : (CD)
3.ชวงการระบาดใหประสานงานเพื่อขอขอมูล Online : (RR1)
4.จัดทําแผนการเก็บขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหากสามารถเดินทางได : (CD)

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3
3. Q2-Q3
4. Q2-Q3

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1.ผูชวยการดําเนินงานและการวาจางหากจําเปน
2. แผนรองรับการจัดลําดับความสําคัญทั้งเรื่องคนและ
งาน หลังการแพรระบาด COVID-19
3. ขอมูล Online ที่ใชในการจัดทําขอเสนอนิทรรศการ
ใหม
4. แผนการเก็บขอมูลที่ใชในการจัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหม

B1: จัดทําขอเสนอนิทรรศการ
ใหมไดตามเปาหมาย
C1: คาใชจายในการวาจาง
ตามหัวขอเรื่องนิทรรศการ
B2-B4: จัดทําขอเสนอ
นิทรรศการใหมไดตาม
เปาหมาย
C2-C4: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

5

เขียว รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 1. ความเสี่ยงจากจํานวนผูเขาชมไมเปนไปตามเปาหมาย (SR01)

0
√

√

√

100
กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

7. ความเสี่ยงจากการไมสามารถปรับเปลี่ยนองคกรสูระบบการบริหาร
จัดการดวยระบบดิจิทัลทั้งองคกรได (Digital transformation)
(OR03)
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
7.1 การไมไดขอมูลที่แทจริงที่ครบถวนทั้งปจจุบันและอนาคตจาก
พนักงานทั้งองคกร (ORF031)

สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%) เสน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไมสามารถปรับเปลี่ยนองคกรสูระบบการบริหารจัดการดวยระบบดิจิทัลทั้งองคกรได (Digital transformation) (OR03)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing Control)
รุนแรง
ผลกระทบ (Impact)
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)
5
5
25
VH
แดง

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

B/C ratio

√

50

แดง

1.การจัดทํา AS IS จําเปนตองทราบโครงสรางพื้นฐาน และ App.
ที่ใชงานและไมไดใชงาน
2.ความเคยชินของผูใชงานกับ App. ระบบเดิม สงผลตอ TO BE
3.พนักงานบางคนขาดความรูพื้นฐานหรือไมใหความสนใจที่จะให
ขอมูลดานดิจิทัล

การจัดทํา EA เกิดความลาชา
และไมไดคุณภาพ

5

5

25

VH

แดง

1. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ Treat
1.1 คูมือ การใชเครื่องมือสําหรับการจัดทํา EA
1.มีการจัดอบรมสัมมนาใหพนักงานเขาใจโดยที่ปรึกษาฯ : (AE)
2.ตั้งคณะทํางานใหขอมูลที่สําคัญ : (CD)
3.การกําหนดใหมีการสัมภาษณผูบริหารทุกระดับเพื่อวางแผน BA : (CD)

1. Q1-Q2
2. Q1-Q2
3. Q1-Q2

ผอ.สวส.

1. การอบรมสัมมนาใหพนักงานเขาใจในการจัดทํา EA
2. มีคณะทํางานที่ใหขอมูลที่สําคัญ
3. รายงานผลการการสัมภาษณผูบริหารทุกระดับเพื่อ
วางแผน BA

B1-B3: ขอมูลกระบวนการของแตละ
สํานัก/ศูนยเพื่อใชในการจัดทํา EA
แลวเสร็จ
C1-C3: ไมมีคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุม

7.2 ความไมเขาใจ EA ของผูที่เกี่ยวของ (ORF032)

√

20

เทา

1.EA เปนเรื่องการวางอนาคตขององคกร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การจัดทํา EA เกิดความลาชา
จะตองไดรับความรวมมือในทุกดานเพื่อใหขอมูลตามความตองการ และไมไดคุณภาพ
ในอนาคต
2.เจาหนาที่ดานดิจิทัลยังขาดทักษะในการสื่อสารงานของ อพวช.

3

5

15

H

เทา

1. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.1 คูมือ การใชเครื่องมือสําหรับการจัดทํา EA
2. เพิ่งรายการการจัดทํา EA เขาไปในบันทึกขอตกลง (KPI)
ระหวาง อพ. กับ สํานัก

Transfer
1.วาจางที่ปรึกษาฯ ในงานเฉพาะทางที่จําเปน : (CD)
Treat
2.สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงานกับหนวยงานอื่น : (AE)

Q1-Q2

ผอ.สวส.

1. ผูเกี่ยวของมีความเขาใจในการจัดทํา EA องคกร
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความเขาใจในการจัดทํา EA
องคกร

B1: ผูเกี่ยวของมีความเขาใจในการ
จัดทํา EA องคกร
C1: คาใชจายในการจางที่ปรึกษาฯ
ในงานเฉพาะทางที่จําเปน
B2: เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความเขาใจ
ในการจัดทํา EA องคกร
C2: คาใชจายในศึกษาดูงานประมาณ
10,000 บาทตอคน

7.3 ขอมูลที่มีอยูในปจจุบันมีหลายรูปแบบและมีความซับซอน (ORF033)

√

25

เทา

1.ฐานขอมูลที่มีอยูเดิมมีมากกวา 20 ป ซึ่งเทคโนโลยีแตละสมัยมี มีความยุงยากและใชเวลาใน
ความแตกตางกัน
การจัดทําขอมูลลงระบบ
2.Platform ที่ใชเก็บขอมูลมีความแตกตางกันแตละสมัย และ
จัดเก็บในระบบปฏิบัติการที่ตางกัน
3.ระบบฐานขอมูลเก็บขอมูลในแตละฐานไมตรงกัน (ความละเอียด
ของขอมูลที่เก็บตางกัน)
4.การนิยามฐานขอมูลในแตละปมีความแตกตางกัน

5

5

25

VH

แดง

1. มีการดําเนินการตามคูมือการทํางานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1.1 คูมือ การใชเครื่องมือสําหรับการจัดทํา EA
2. เพิ่งรายการการจัดทํา EA เขาไปในบันทึกขอตกลง (KPI)
ระหวาง อพ. กับ สํานัก

Transfer
1.กรณีที่ไมสามารถจัดการลงขอมูลตามระบบใหมไดอาจจะจางที่ปรึกษาฯ ลงระบบ : (CD)
Treat
2.ตั้งคณะทํางานกําหนดนิยามฐานขอมูลเพื่อลดความซับซอน : (CD)

Q2-Q3

ผอ.สวส

1. ระบบฐานขอมูลใหมที่ไมซับซอนและใชงานรวมกัน
2. นิยามฐานขอมูลเพื่อลดความซับซอน

B1: ระบบฐานขอมูลใหมที่ไมซับซอน
และใชงานรวมกัน
C1: คาใชจายในการจางที่ปรึกษาฯ
ลงขอมูลตามระบบใหม (ประมาณการ
XXXXXX บาท)
B2: นิยามฐานขอมูล
เพื่อลดความซับซอน
C2: ไมมีคาใชจาย

2

3

6

M

1.Q2-Q4
2.Q2-Q4

ผอ. สวส.
ผอ. กท.

1.-2. นําเขาขอมูลในระบบเพื่อการใชงาน

B1: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทํา
เขาขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
C1: คาใชจายในการอบรมคลอบคลุม
ในสัญญาจางที่ปรึกษาจัดทํา Data
Warehouse
B2: ฝาย สวส. กท.จัดเตรียมระบบ
Remote Access เพื่อการเขาถึงขอมูล
C2: คาใชจายในการจัดทําระบบ
Remote Access

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูและพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ

0

√

√

5

เขียว สถานการณ COVID-19 รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉินอาจสงผลให การนําเขาขอมูลไมสามารถทํา
ปดพิพิธภัณฑชั่วคราว และ อพวช. กําหนดมาตรการ WFH อาจจะ ไดครบถวน
ทําใหไมสามารถเขามาหารือในสํานักงานได

เหลือง 1. แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) (การฟนฟู - Covid-19) Treat
2. มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของเพื่อลดการแพร
1.ประชุม online รวมกับที่ปรึกษาฯ และ ผอ.สํานัก/ศูนย เพื่ออบรมการใชงานและการนําขอมูลเขาระบบ :
ระบาด COVID-19
(AE)
2.เปนระบบ การ Remote Access ในการจัดเตรียมขอมูล : (CD)

100

กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)

0
การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%) เสน

ผลกระทบ (Impact)

8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแตงตั้งตําแหนงที่สําคัญตามโครงสราง
ไมไดตามที่กําหนด (OR04)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแตงตั้งตําแหนงที่สําคัญตามโครงสรางไมไดตามที่กําหนด (OR04)
การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ
มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing
รุนแรง
Control)
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
วิธีจัดการความเสี่ยง (4T) : (กลยุทธการบริหารความเสี่ยง)
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)
5
5
25
VH
แดง

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

B/C ratio

ผอ.สบก./
คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

1.อบรมใหความรู เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการ
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
2. การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด
3.คณะกรรมการบริหารทราบความกาวหนาในการ
จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงอยางตอเนื่อง

B1: คณะทํางานฯ และผูเกี่ยวของมีความเขาใจในกระบวนการ
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
C1: ประมาณการคาใชจายในการอบรมตอครั้งประมาณ
30,000 บาท
B2-B3: การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
C2-C3: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุม

ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุหลัก
8.1 การปรับโครงสรางใหมมีหนวยงานเพิ่มขึ้นตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ (ORF041)

√

20

เทา

โครงสรางใหมมีหนวยงานและภาระงานใหมเพิ่มขึ้น
ทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ

การจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงไมเปนไปตามที่กําหนด

5

5

25

VH

แดง

1. ศึกษารายละเอียดภาระงานของสํานัก/ศูนย
และกองตามโครงสรางใหม
2. ทบทวน ปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) รายตําแหนง ตาม
โครงสรางใหม

8.2 คณะทํางานฯ ยังไมมีความเขาใจ (ORF042)

√

20

เทา

เนื่องจากเปนงานใหมคณะทํางานฯ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไมมีประสบการณในการจัดทําแผน

การจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงไมเปนไปตามที่กําหนด

5

5

25

VH

แดง

1. กําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และติดตาม Transfer
ผลในการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 1. จางที่ปรึกษาภายนอกอบรมใหความรู เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการการจัดทําแผนสืบ
ทอดตําแหนงใหกับคณะทํางานฯและผูที่เกี่ยวของ : (CD)

Q2-Q4

ผอ.สบก./
คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

1.อบรมใหความรู เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการ B1: คณะทํางานฯ และผูเกี่ยวของมีความเขาใจในกระบวนการ
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
C1: ประมาณการคาใชจายในการอบรมตอครั้งประมาณ
30,000 บาท

8.3 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบยังไมเขาใจเรื่องการวางแผน (ORF043)

√

40

แดง

เนื่องจากเปนงานใหมคณะทํางานฯ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไมมีประสบการณในการจัดทําแผน

การจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงไมเปนไปตามที่กําหนด

5

5

25

VH

แดง

1. กําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และติดตาม Transfer
ผลในการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 1. จางที่ปรึกษาภายนอกชวยจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง : (CD)
Treat
2. ใหมีรปู แบบของการทํางานของคณะทํางาน : (CD)
3. จัดอบรมสรางความเขาใจ : (AE)

Q2-Q4

ผอ.สบก./
คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

1. การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด
2. มีคณะทํางานรับผิดชอบชัดเจน
3. อบรมใหความรู เพื่อสรางความเขาใจใน
กระบวนการการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง

B1: แผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
C1: ประมาณการคาใชจายในการจางที่ปรึกษาชวยจัดทําแผนฯ
100,000 บาท
B3: คณะทํางานฯ และผูเกี่ยวของมีความเขาใจในกระบวนการ
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
C3: ประมาณการคาใชจายในการอบรมตอครั้งประมาณ
30,000 บาท

8.4 ขอมูลฐานเฉพาะตําแหนงของบุคลากรไมเพียงพอตอการตัดสินใจให
สืบทอดตําแหนง (ORF044)

√

10

สม

1.ระบบฐานขอมูลบุคลากรอยูในระหวางการพัฒนา
และปรับปรุง
2.ขาดการลงบันทึกขอมูลที่จําเปน
3.เปลี่ยนโครงสรางโครงสรางองคการใหม

การจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหนงไมเปนไปตามที่กําหนด

5

5

25

VH

แดง

1. กําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และติดตาม Treat
ผลในการดําเนินการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ใหคณะทํางานกําหนดขอมูลที่จําเปนของบุคลากรลงระบบฐานขอมูล : (CD)

Q2-Q4

ผอ.สบก./
คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

มีขอมูลฐานเฉพาะตําแหนงของบุคลากรเพียงพอตอ
การตัดสินใจ

B1: มีขอมูลฐานเฉพาะตําแหนงของบุคลากรเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ
C1: อยูในขั้นตอนการจัดทําระบบ ERP ของบุคลากร

สม

สถานการณ COVID-19 รัฐบาลประกาศสภาวะ
การจัดทําแผนการสืบทอด
ฉุกเฉินอาจสงผลใหปดพิพิธภัณฑชั่วคราว และ อพวช. ตําแหนงไมเปนไปตามที่กําหนด
กําหนดมาตรการ WFH อาจจะทําใหไมสามารถเขา
มาหารือในสํานักงานได

1.Q2-Q4
2.Q2-Q4

ผอ.สบก./
คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายให
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

1. การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด
2.คณะกรรมการบริหารทราบความกาวหนาในการ
จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงอยางตอเนื่อง

B1-B2: การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
C1-C2: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุม

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
1.1 การแพรระบาด COVID-19 (SRF011)

รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูและพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาศาสตร

√

Transfer
1. Q2
1. จางที่ปรึกษาภายนอกอบรมใหความรู เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการการจัดทําแผนสืบ 2. Q2-Q4
ทอดตําแหนงใหกับคณะทํางานฯและผูที่เกี่ยวของ : (CD)
3. Q2-Q4
Treat
2. ติดตาม เรงรัดการประชุม และการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงใหเปนไปตามแผนที่กําหนด :
(CD)
3. รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงเสนอคณะกรรมการบริหารอยางตอเนื่อง
: (MR)

0
√

√

10

Treat
1. กําหนดใหมีการประชุมแบบออนไลน : (RR1)
2. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําแผน และรายผลการดําเนินงานตอคณะทํางาน : (RR2)

100

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ
กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

การประเมิน ความเสี่ยง อพวช. ประจําป 2564
ตารางที่ 1 การประเมิน ความเสี่ยง อพวช. ประจําปงบประมาณ 2564

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)/ สาเหตุ (Risk Cause)

สาเหตุ น้ําหนักความสัมพันธ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อพวช.
สาเหตุ
น้ําหนักของ สีของ
ที่มา (Root Cause)
ภายใน ภายนอก สาเหตุ (%) เสน

ผลกระทบ (Impact)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจําป 2564
ความเสี่ยงดานกฎหมายและขอกําหนดผูกพันองคกร 9. ความเสี่ยงจากเจาหนาที่ที่ อพวช. ไมปฏิบัต ิตามมาตรการตาง ๆ ที่ อพวช. กําหนดจากกรณีการแพรระบาด COVID-19 (CR01)
การประเมิน ความเสี่ยง (Inherent Risk)
สีความ มาตรกาการควบคุมที่มีอยู (Existing
รุน แรง
Control)
โอกาส
ผลกระทบ
รวมคะแนน ระดับ
การควบคุมภายใน
วิธีจัด การความเสี่ยง (4T) : (กลยุท ธการบริห ารความเสี่ยง)
(Likelihood)
(Impact)
Risk
(Internal Control)

9. ความเสี่ยงจากเจาหนาที่ที่ อพวช. ไมปฏิบัต ิตามมาตรการตาง ๆ
ที่ อพวช. กําหนดจากกรณีการแพรระบาด COVID-19 (CR01)
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุห ลัก
9.1 เจาหนาที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ อยาง
แทจริง (CRF011)

5

15

H

เทา

3

5

15

H

เทา

1.แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟนฟู - Covid-19) / แผนชีวอนามัย
2.มาตรการตาง ๆ ของ อพวช. กรณี
COVID-19

Treat
1. มาตรการลดความเสี่ยง
1.1 ประชุมบุคลากร อพวช. สรางความเขาใจเปนระยะ ขอความรวมมือในการปฏิบัติ : (AE)
1.2 ใหคณะกรรมการความปลอดภัยฯ กํากับดูแล เพื่อเนนย้ํา สรางความเขาใจเกี่ยวกับ COVID-19 และเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทุกสื่อขององคกร
เพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดครบถวนตามมาตรการ : (CD)
1.3 มีการประชุมผูบริหารใหมีการติดตาม กํากับดูแลทุกสัปดาหใหแตละสวนงานรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ/สํานักของตนเอง ทั้งบุคลากรและงานในหนาที่
ใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของ อพวช. หากไมปฏิบัติตามมาตรการ จะมีการตักเตือน ซึ่งมีผลตอการประเมินการปฏิบัติงานประจําป : (MR)
1.4 กอนเขาปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนตองไดรับการคัดกรองตัวบุคคลที่จุดคัดกรอง ซึ่งจัดไว 2 จุด ที่อาคารสํานักงาน อพวช. และที่อาคารพิพิธภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาปฏิบัติงานในทุกวัน ผูที่ผานการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอรเปนสัญลักษณ : (CD)
2. มาตรการสรางมูลคาเพิ่ม
2.1 จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักเรื่อง COVID-19 ใหกับประชาชนทั่วไป และประชาสัมพันธผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ : (AE)
2.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดความตระหนักและไมตระหนกในการรับมือกับสถานการณในความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น : (AE)
2.3 ปรับปรุงและพัฒนานะบบการบริการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของ อพวช. : (RR2)
2.4 เพิ่มความตระหนักใหกับบุคลากร โดยใหความสําคัญในการปองกันตนเอง เชน การสวมหนากากอนามัย การลางมือบอยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัส
อุปกรณเครื่องมือที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก : (CD)

√

40

แดง

1. ขาดความสนใจ อยูไกลตัว ไมเกี่ยวของ
2. ขาดความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับการระบาดของ
โรคต
3. ขาดวัฒนธรรมองคกรในการสรางการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของในการระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
มาตรการอยางเครงครัด
4. มาตรการดังกลาว ไมมีบทลงโทษกรณีเจาหนาที่ไม
ปฏิบัติตามมาตรการ

9.2 เจาหนาที่ขาดความเขาใจตอมาตรการและการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง
(CRF012)

√

20

เทา

มาตรการที่กําหนดเปนของกระทรวงสาธารณสุขและ เจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตาม
ขอกฏหมาย อาจจะทําใหเจาหนาที่ขาดการตีความ มาตรการตาง ๆ ที่ อพวช.
อยางชัดเจน
กําหนดอยางถูกตองครบถวน

3

5

15

H

เทา

1.แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟนฟู - Covid-19) / แผนชีวอนามัย
2.มาตรการตาง ๆ ของ อพวช. กรณี
COVID-19

Treat
1. ในมาตรการตางๆ ที่จําเปนทุกครั้งที่มีมาตรการใหม ใหติดประกาศในตําแหนงที่ผูดําเนินการสามารถพบเห็นไดตลอดเวลาทั้งออนไลนและออฟไลน :
(CD)
2. มอบหมายให MOD ติดตามตามมาตรการที่ออกใหมทุกวัน : (CD)
3. ผอ.สํานัก/ศูนยจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่สํานักงาน และ WFH เพื่อขออนุญาตในการปฏิบัติงานจาก ผอพ. และมีการติดตามผลในทุกสัปดาห : (CD)

9.3 มีระเบียบและมาตรการใหม ๆ จากภาครัฐตลอดเวลา ทําใหเกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (CRF013)

√

10

สม

เปนโรคระบาดใหม และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตาม
ภาครัฐจึงออกมาตรการใหมๆ ตลอดเวลา อพวช.
มาตรการตาง ๆ ที่ อพวช.
ขาดการวิเคราะหในการนํามาตรการมาใชตามบริบท กําหนดอยางถูกตองครบถวน
ของ อพวช. และสถานการณที่เกิดขึ้น

3

5

15

H

เทา

1.แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟนฟู - Covid-19) / แผนชีวอนามัย
2.มาตรการตาง ๆ ของ อพวช. กรณี
COVID-20

9.4 การเขาถึงมาตรการของเจาหนาที่ยงั ไมทั่วถึง ไมครบถวนและทันกาล
(CRF014)

√

10

สม

เนื่องจากมีมาตรการออกมาเปนจํานวนมาก ทําให
การเผยแพรไมครบถวนและทั่วถึง

3

5

15

H

เทา

1.แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟนฟู - Covid-19) / แผนชีวอนามัย
2.มาตรการตาง ๆ ของ อพวช. กรณี
COVID-21

√

20

เทา

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใชบริการพิพิธภัณฑ (OR01)

ปจจัยเสี่ยงหลักกับปจจัยเสี่ยงอื่น
ไมมี
ปจจัยเสี่ยงกับสาเหตุรอง
5.3 ความละเลยและบกพรองของเจาหนาที่ อพวช. (ORF013)
รวมน้ําหนักความสัมพันธ
ปจจัยเสี่ยงกับยุทธศาสตร อพวช.
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

√

เจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตาม
มาตรการตาง ๆ ที่ อพวช.
กําหนด
มีการแพรระบาดในสถานที่
อพวช. และใชระยะเวลาใน
การฟนฟูชากวากําหนด

3

เจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตาม
มาตรการตาง ๆ ที่ อพวช.
กําหนดอยางถูกตองครบถวน

แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

Q1-Q4

ผูรับผิด ชอบ

เปาหมาย

1.1 ผอ.สบก.
1.2 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
2.1 ผอ.สํานัก/ศูนย
2.2 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
2.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

1.1 จํานวนครั้งของการประชุม
1.2 สื่อประชาสัมพันธเพื่อรณรงคประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับ COVID-19
1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช.
1.4 บุคลากรผานการคัดกรองที่จุดคัดกรอง
2.1 นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักเรื่อง
COVID-19
2.2 การประชุมสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่เปนระยะ
2.3 มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน
2.4 เอกสารคูมือการปฏิบัติตนเองตามประกาศ อพ. พรอม
เอกสารแนบทายประกาศ

B1: เจาหนาที่มีความตระหนักในการปฏิบัติ
ตามมาตรการตางๆ
C1: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุม

Q1-Q4

1. ผอ.สํานัก/ศูนย
2. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

1. การติดประกาศมาตรการตาง ๆ
2. การประชุม MOD
3. เอกสารแผนงานการปฏิบัติงานของแตละ สํานัก/ศูนย

B1-B4: เจาหนามีความเขาใจตอมาตรการ
และการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง
C1-C4: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุม

Treat
1. มีการรวบรวมมาตรการตาง ๆ อยางเปนระบบและเปนชวงเวลา (Timeline) เพื่อใหเจาหนาที่รับรูและเขาใจถึงมาตรการตาง ๆ : (AE)
2. เปดชองทางในการสื่อสารใหพนักงานรับทราบและใหความรวมมือ : (AE)
3. มอบหมายใหคณะทํางานฯ มีการติดตามมาตรการใหมๆ ของภาครัฐ เพื่อนํามากําหนดเปนมาตรการของ อพวช. : (CD)
4. จัดกระบวนการและขั้นตอนสําหรับบุคลากร กรณีพบอาการไขสูง ไอ จาม ใหติดตอ คปอ.เพื่อแจงอาการ พรอมกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการ พรอม
เขาสูระบบออนไลนที่ อพ.กําหนด เพื่อรายงานสุขภาพทุกวัน หากติดเชื้อ ประสานงานจัดสงใหกับบุคลากรทางการแพทย และเขาสูระบบการจัดการของ
สสจ. มีการประกาศใหประชาคมทราบโดยทั่วกันทั้งองคกร เพื่อทวนสอบผูที่มีปฏิสัมพันธกับผูติดเชื้อ และมีการเฝาระวังตามระบบ : (CD)

Q1-Q4

1.1 ผอ.สบก.
1.2 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
2.1 ผอ.สํานัก/ศูนย
2.2 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
2.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

1. การรวบรวมมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ COVID-19
2. ชองทางในการสื่อสารใหพนักงานรับทราบและใหความ
รวมมือ
3. การรวบรวมมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ COVID-19
4. เอกสารแนบทายประกาศของ อพวช. ที่ยึดแนวทางประกาศ
ของ ศบค. ประกาศของจังหวัด และประกาศของ อว. รวมถึง
เอกสารแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในการเขาสูระบบการรักษา
ของ สสจ.จังหวัด

B1-B4: เจาหนามีความเขาใจตอมาตรการ
และการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง
C1-C4: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุม

Treat
1. รวบรวมมาตรการตาง ๆ พรอมคูมือการปฏิบัติตามมาตรการและเผยแพร online และ offline ไปยังผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง : (AE)
2. ทุกครั้งที่มีการออกมาตรการใหม ๆ ใหมีการประชุมและชี้แจงผูเกี่ยวของ : (AE)
3. รวบรวมและจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร : (AE)
4. กําหนดขั้นตอนการเตรียมการในการเปดใหบริการพิพิธภัณฑ หลังจากมีการผอนปรนมาตรการตางๆ ภายหลังสถานการณ : (RR2)
5. การเตรียมมาตรการการปฏิบัติตน ในการกลับมาปฏิบัติงานหลังจากสถานการณโรคโควิด-19 ดีขึ้น : (RR2)

Q1-Q4

1.1 ผอ.สบก.
1.2 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
1.3 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
1.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
2.1 ผอ.สํานัก/ศูนย
2.2 คณะกรรมการบริหาร อพวช.
2.3 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
2.4 คณะกรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน/คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

1. การรวบรวมมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ COVID-19
2. การรวบรวมมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ COVID-19
3. การรวบรวมมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ COVID-19
4. มาตรการในการจัดการของสวนงานตางๆ
5. มาตรการในการจัดการของสวนงานตางๆ

B1-B5: เจาหนามีความเขาใจตอมาตรการ
และการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกตอง
C1-C5: ไมมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุม

0

100

B/C ratio

กลยุทธที่ 1 การลดความเสี่ยงดวยการบูรณาการการตลาดและกิจกรรม (Integrated Marketing & Activity: IM)
กลยุทธที่ 2 การลดความเสี่ยงดวยการควบคุมและพัฒนากิจกรรม (Control & Develop Activity: CD)
กลยุทธที่ 3 การลดความเสี่ยงดวยการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม (Awareness and Engagement: AE)
กลยุทธที่ 4 การลดความเสี่ยงดวยการติดตามและรายงานผล (Monitoring & Reporting: MR)
กลยุทธที่ 5 การตอบโตและฟนฟูผลกระทบจาก COVID-19 (Response & Recovery COVID-19 : RR) / (RR1 ตอบโต RR2 ฟนฟูหลังเกิดวิกฤติ)

ภาคผนวก ค
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช.
ประจำปีงบประมาณ 2564
(ก่อนปรับปรุง)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อพวช. ประจำปี 2564 (ก่อนปรับปรุง)
ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ จำนวน 8 ประเด็นความเสี่ยง

1

1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

1.1 การบูรณาการด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์
ระหว่างสำนัก/ศูนย์ยังไม่
เพียงพอ (SRF011)

1. รูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
2. การบูรณาการให้บริการ
ระหว่างพิพิธภัณฑ์และ
การตลาดยังมีน้อย
3. ขาดการบูรณาการด้าน
คู่มือของแต่ละพิพิธภัณฑ์ให้
เป็นหนึ่งเดียว

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการ
ปี 2564
ความเสี่ยง

การส่งเสริม
การหลีกเลี่ยง
การตลาดและ
ความเสีย่ ง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Terminate)
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม การถ่ายโอน
ลูกค้าเป้าหมายน้อย
ความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

B/C ratio
เชิงปริมาณ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
1. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
สำนัก/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้
เข้าชม เพื่อกำหนดแผนการให้บริการผู้เข้า
ชม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. กำหนดให้มีการพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ
ร่วมกัน ที่มีส่วนร่วมจากทุกสำนัก/ศูนย์
3. พัฒนากิจกรรมเสริมศึกษา หรือนิทรรศการ
ชั่วคราวจากประเด็นร้อน (Hot Issue) เช่น
COVID-19 ฝุ่น ภัยแล้ง เป็นต้น

1. Q1-Q4
2. Q2-Q4
3. Q2-Q3

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช.

1. จำนวนครั้งของการจัดประชุม
12 ครั้ง/ปี
2. กิจกรรมใหม่ร่วมกันอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 กิจกรรม
3. จำนวนกิจกรรมเสริมศึกษา
หรือนิทรรศการชั่วคราวจาก
ประเด็นร้อน (Hot Issue) อย่าง
น้อย 5 เรื่องต่อปี

B1: ประชุมเพื่อเกิด
การบูรณาการ
C1: ไม่มตี ้นทุนในการ
ประชุมภายใน
B2: ได้กิจกรรมเสริม
ศึกษาใหม่ ส่งผลให้ผู้
เข้าชมเพิ่มสูงขึ้น
C2: งบประมาณการ
จัดกิจกรรม

B3: 300,000 คน *
ราคาเข้าชม 100
บาท/คน =
30,000,000 บาท
C3: 1,500,000 บาท
B/C = 20

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. มีการดำเนินการตามคู่มือการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มืออาสาสมัคร
2.2 คู่มือการจัดการงานอาสาสมัคร
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
2.3 คู่มือการปฏิบัติงานของ MOD
2.4 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
2.5 คู่มือการอบรมอาสาสมัคร
2.6 คู่มือการปฏิบัติงานวิทยากร
ภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

1. ผู้ใช้บริการมีแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกในการ
เข้าชมมากขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพด้าน
สื่อจัดแสดงยังไม่ตอบสนอง
กับกลุ่มเป้าหมายใหม่

จำนวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อพวช.
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

1.2 มีการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายน้อย (SRF012)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมเพื่อเชิญชวน 1. Q1-Q4
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. ในช่องทางต่าง ๆ 2. Q2-Q4
2. ปรับปรุงเว็ปไซต์การให้บริการที่ครอบคลุม
ทุกนิทรรศการและกิจกรรมของทุก
พิพิธภัณฑ์ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ จูงใจ
การควบคุม
ให้ลูกค้าเป้าหมายมาใช้บริการทุกพิพิธภัณฑ์
ความเสีย่ ง
ที่สะดวกในการค้นข้อมูล
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ อพวช. ที่
เพิ่มขึ้น
2. เว็ปไซต์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพร้อมให้บริการ

B1: อพวช. มีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้นเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่หลากหลาย
C1: ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี
ค่าบริการ (ฟรี) เช่น
Instagrm, Line เป็น
ต้น
B2: การประชาสัมพันธ์
คลอบคลุมลูกค้า
เป้าหมายมากขึ้น
C2: 1,500,000 บาท

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1,1 การให้บริการเว็บไซด์ของ อพวช.
2. มีการดำเนินการตามคู่มือการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก
อพวช.
2.2 คู่มือการปฏิบัติงานรับจองผู้เข้า
ชมเป็นหมู่คณะ
2.3 คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
2.4 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการ
หอพัก

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

1.3 อาสาสมัครด้านวิชาการ
และการบริการยังไม่ได้ตาม
มาตรฐาน (SRF013)

1. วิทยากรและอาสาสมัคร
ขาดความเข้าใจในหน้าที่ที่
รับผิดชอบรวมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2. ขาดแผนการพัฒนา
คุณภาพวิทยากรและ
อาสาสมัคร

1. ผู้เข้าชมอาจได้รับ
ข้อมูลเชิงวิชาการที่
ไม่ถูกต้อง เกิด
ภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดีต่อ
มาตรฐานการ
ให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์
2. ผู้เข้าชมไม่พึง
พอใจกับการ
ให้บริการ ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
องค์การและการเข้า
ชมซ้ำ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. ฝึกอบรมและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ 1. Q1-Q4
อาสาสมัครให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 2. Q1-Q4
2. อบรมเพิ่มเติมเรื่องเนื้อหาสาระใน
นิทรรศการและการให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
การควบคุม
ให้กับอาสาสมัครลักษณะ reskill upskill
ความเสีย่ ง
อย่างต่อเนื่อง
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช.

1. จำนวนครั้งที่ฝึกอบรม
และประเมินผลทุกครั้งที่
มีการเปิดรับอาสาสมัคร
ใหม่
2. อาสาสมัครผ่านการ
ทดสอบเนื้อหาสาระใน
นิทรรศการและการ
ให้บริการ

B1-B2: อาสาสมัคร
ด้านวิชาการและการ
บริการได้ตาม
มาตรฐาน
C1-C2: งบประมาณ
ด้านอาสาสมัคร

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 การให้บริการของอาสาสมัคร
(อาสาสมัครไม่มีคณ
ุ ภาพ)
2. มีการดำเนินการตามคู่มือการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มืออาสาสมัคร
2.2 คู่มือการจัดการงานอาสาสมัคร
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
2.3 คู่มือการปฏิบัติงานของ MOD

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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(Impact)

1.4 ชิ้นงานบางนิทรรศการมี
อายุการใช้งานมานาน ชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมได้
ทัน (SRF014)

1. ขาดคำแนะนำในการใช้
งานชิ้นงานนิทรรศการจาก
วิทยากร
2. อาสาสมัครดูแล
นิทรรศการไม่เพียงพอ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

1. ผู้เข้าชมขาดความ การหลีกเลี่ยง
สนใจในการใช้
ความเสีย่ ง
ชิ้นงาน เกิดภาพลบ (Terminate)
ต่อการให้บริการ
การถ่ายโอน
2. ผู้เข้าชมไม่พึง
ความเสีย่ ง
พอใจ
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. เพิ่มความถี่ในการรายงานและซ่อมแซมให้
ทันหากได้รบั รายงานนิทรรศการชำรุด
เสียหาย
การควบคุม 2. เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คชิ้นนิทรรศการ
ความเสีย่ ง
ให้พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส.

1. รายงานผลการซ่อม
แซ่มและรายงาน
นิทรรศการชำรุดเสียหาย
รายเดือน
2. จำนวนครั้งการ
ตรวจเช็คชิ้นงาน
นิทรรศการรายเดือน

B1-B2: ชิ้นงาน
นิทรรศการใช้ได้
ตามปกติ
C1-C2: ไม่มคี ่าใช้จ่าย
ในการเพิ่มความถี่
ซ่อมแซมและตรวจเช็ค
ชิ้นงานนิทรรศการ

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 การจัดการระบบบริหารงานซ่อม
บำรุงและคลังพัสดุอะไหล่นิทรรศการ
2. มีการดำเนินการตามคู่มือการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มือระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
และคลังพัสดุอะไหล่นิทรรศการ
2.2 คู่มือขั้นตอนการพัฒนาชิ้นงาน
นิทรรศการ
2.3 คู่มือขั้นตอนการทำอุปกรณ์เปิด
ปิดชิ้นงานอัตโนมัติและเก็บจำนวนผู้
เข้าชมเล่นชิ้นงาน
2.4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกลุม่
และการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพย์สิน
ที่เป็นชิ้นงานนิทรรศการ
2.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำ
ทะเบียนคุมชิ้นงานนิทรรศการ
2.6 คู่มือการเปิด-ปิด นิทรรศการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 คู่มือการบำรุงรักษาชิ้นงาน
นิทรรศการเบื้องต้น
2.8 คู่มือการบำรุงรักษาชิ้นงานวัสดุ
อุเทศ
2.9 คู่มือการจัดทำชิ้นงานนิทรรศการ
2.10 คู่มือฐานข้อมูลนิทรรศการ
2.11 คู่มืองานสร้างชิ้นงานนิทรรศการ
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1.5 การบูรณาการด้านการ
ผลิตสื่อ 0nline ระหว่าง
สำนัก/ศูนย์ยังไม่เพียงพอ
(SRF015)

1. รูปแบบการผลิตสื่อ
จำนวนผู้เข้าชม
Online และกิจกรรม
Online อพวช.
Online ไม่สอดคล้องกับ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ความสนใจขอกลุม่ เป้าหมาย
2. การบูรณาการการผลิตสื่อ
Online ระหว่างสำนัก/ศูนย์
ยังมีน้อย
3. การประชาสัมพันธ์สื่อ
Online ยังมีน้อย

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
1. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ศพช./พิพิธภัฑ์/สำนักต่าง ๆ เพื่อการผลิต
สื่อและรายการสื่อสารวิทยาศาสตร์
online เดือนละ 1 ครั้ง
2. กำหนดให้มีการพัฒนาสื่อและรายการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ online ใหม่ๆ ร่วมกัน
ที่มีส่วนร่วมจากทุกพิพิธภัณฑ์/สำนัก ที่มี
ความน่าสนใจและสนุกสนาน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าชม สื่อและ
รายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ online เช่น
เกมส์ การตอบคำถาม / Live / virtual
museum และอื่น ๆ
4. เพิ่มช่องทาง (Plat form) การนำเสนอสื่อ
และรายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้มาก
ขึ้น เพื่อให้ตอบสนองตามความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
5. ปรับปรุงระบบการสืบค้น ความเร็ว การ
เข้าถึงได้สะดวก ในช่องทาง (Plat form)

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4
4. Q1-Q4
5. Q1-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. จำนวนครั้งของการจัด
ประชุม 12 ครั้ง/ปี
2. การพัฒนาสื่อและ
รายการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ online
ใหม่ๆ อย่างน้อย 5
รายการ
3. จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมการเข้าชมสื่อและ
รายการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 5

B1: ประชุมเพื่อเกิด
การบูรณาการ
C1: ไม่มตี ้นทุนในการ
ประชุมภายใน
B2-B5: สื่อและ
รายการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ online
ใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้ชม
Online เพิ่มสูงขึ้น
C2-B5: งบประมาณ
ผลิตสื่อ

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. มีการดำเนินการตามคู่มือการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มือกิจกรรม Science Delivery
2.2 คู่มือการจัดทำ Web site
2.3 คู่มือการนำเสนอสื่อบน
facebook youtube และอื่นๆ

รายการ

4. ช่องทางใหม่สื่อและ
รายการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ช่องทางใหม่
5. การเข้าถึงระบบการ
สืบค้นได้สะดวก

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

1.6 การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
เข้าชม online ที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายน้อย
(SRF016)

1. ผู้ชม Online มีแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นทางเลือก
ในการเข้าชมมากขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพด้าน
สื่อ Online ยังไม่ตอบสนอง
กับกลุ่มเป้าหมายใหม่

จำนวนผู้ชม Online
อพวช. ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าชมเพื่อเชิญ
ชวนการเข้าชม online อย่างสม่ำเสมอ
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าชม online ที่
น่าสนใจ และตรงความต้องการกับ
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุต่าง ๆ ใน
ลักษณะโปรโมชั่นต่าง ๆ
3. เพิ่มช่องทาง (Plat form) การ
ประชาสัมพันธ์ online ให้มากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง
4. ปรับปรุง การประชาสัมพันธ์บนสือ่
online บนช่องทาง (Plat form) ต่าง ๆ
ให้ น่าสนใจ ทั่วถึง จูงใจให้ผู้ชมเป้าหมาย
มาใช้บริการทุก Plat form และเข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4
3. Q1-Q4
4. Q1-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. ความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์สื่อ
online
2. กิจกรรมส่งเสริมการ
เข้าชม online ตรงตาม
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ช่องทางใหม่สื่อและ
รายการสื่อสาร
4. การประชาสัมพันธ์สื่อ
Online

B1-B4 การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในการเข้าชม online
ส่งผลให้ผู้ชม Online
เพิ่มสูงขึ้น
C2-B5: งบประมาณ
ผลิตสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 การให้บริการเว็บไซต์ของ อพวช.
2. มีการดำเนินการตามคู่มือการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 คู่มือกิจกรรม Science Delivery
2.2 คู่มือการจัดทำ Web site
2.3 คู่มือการนำเสนอสื่อบน face
book youtube และอื่นๆ
2.4 คู่มือการประชาสัมพันธ์ สำหรับ
การเข้าชม online
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

1.7 ความเสี่ยงจากการแพร่ 1. ข้อกำหนดของรัฐบาลที่ให้ ยอดผู้เข้าชม Onsite การหลีกเลี่ยง
ระบาด COVID-19 (SRF017) เว้นระยะห่าง ปิดโรงเรียน
และ Online ไม่ได้
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
สถานที่แออัด ทำให้
ตามเป้าหมาย
(Terminate)
พิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการ
การถ่ายโอน
ชั่วคราว
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
2. การจัดรูปแบบและการ
(Transfer)
เลื่อนจัดงานมหกรรม
1. ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมาย เรื่องจำนวนผู้
วิทยาศาสตร์ ส่งผลกระทบ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ แผนปฏิบตั ิการฯ และ
ต่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.
รายงานต่อคณะกรรมการ อพวช.
เทคโนธานี คลองห้า จ.
2. ผลิตสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ
ปทุมธานี
Online ทุกพิพิธภัณฑ์
3. จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เข้า
ชมในการกลับมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.
4. จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาพฤติกรรม ผู้เข้า
การควบคุม
ชม online เพื่อพัฒนาสื่อและรายการ
ความเสีย่ ง
สื่อสารวิทยาศาสตร์ online ต่าง ให้
(Treat)
เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. จัดทำแผนการดำเนินงาน Science
Delivery และผังรายการต่าง ๆ ที่ชัดเจน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)
2. คู่มือการให้บริการพิพิธภัณฑ์
อพวช. แบบชีวิตวิถีใหม่ (new
normal)

1. Q2
2. Q1-Q4
3. Q3-Q4
4. Q2
5. Q2

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

1. ตัวชี้วัดและเป้าหมายผู้
เข้าชมที่ได้รับการ
ปรับปรุงและการรายงาน
ต่อคณะกรรมการ อพวช.
2. สื่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมรูปแบบ Online
ของแต่ละพิพิธภัณฑ์
3. ผลสำรวจเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในการ
กลับมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์
อพวช.
4. ผลสำรวจเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผู้เข้าชม
Online
5. แผนการดำเนินงาน
Science Delivery และ
ผังรายการต่าง ๆ

B1-B5: มีความ
ต่อเนื่องในการดำเนิน
ธุรกิจ
C1-C5: ไม่มคี ่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุมความเสี่ยง
เนื่องจากใช้
งบประมาณดำเนินงาน
ที่มีอยู่แต่ปรับรูปแบบ
การให้บริการ

ประจำปี 2564
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

2.1 ปัญหาผู้บุกรุกอยู่ในพื้นที่
ก่อสร้างเดิม (SRF021)

มีผู้บุกรุกอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเดิม

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
(Impact)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
โครงการเกิดความ
ล่าช้าในการก่อสร้าง
โดยรวม

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

การถ่ายโอน 1. มอบหมายให้นิติกรพิจารณาแนวทางในการ
ความเสีย่ ง
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่บังคับทางคดี
(Transfer)
ดำเนินการ

Q1-Q2

2. ประกาศสาธารณะให้ผู้บุกรุกทราบ
1. Q1
กำหนดการเข้าใช้พื้นที่ และให้ทำการรื้อถอน 2. Q1-Q2
และย้ายออกจากพื้นที่
3. Q1-Q2
3. ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในส่วนของ อพ.
(ผู้บริหาร, ผู้รบั ผิดชอบโครงการ, นิติกร,
คกก. ตรวจรับพัสดุ) ผู้นำท้องถิ่น , จนท.รัฐ
การควบคุม
ในพื้นที่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ
ความเสีย่ ง
ให้ผู้บุกรุกรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่
(Treat)
โครงการ
4. ปรับแบบก่อสร้างขยับตัวอาคารเข้ามาใน
พื้นที่ของ อพวช. อีก 25 เมตร

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ.สอก.

ผอ.สวส./
ผอ.สอก.

B1: ผู้บุกรุกรื้อถอน
1. หน่วยงานที่บังคับทาง
และย้ายออกจากพื้นที่
คดีดำเนินการให้ผู้บุก
โครงการ
รุกรื้อถอนและย้าย
C1: ไม่มคี ่าใช้จ่ายใน
ออกจากพื้นที่โครงการ
การดำเนินการ
B2-B4: ผู้บุกรุกรื้อถอน
2. ผู้บุกรุกทราบ
กำหนดการเข้าใช้พื้นที่ และย้ายออกจากพื้นที่
และให้ทำการรื้อถอน โครงการ และแบบ
และย้ายออกจากพื้นที่ ก่อสร้างขยับตัวอาคาร
3. รายงานผลการประชุม เข้ามาในพื้นที่ อพวช.
อีก 25 เมตร
ผู้เกี่ยวข้องและแนว
ทางการดำเนินการให้ C2-C4: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ผู้บุกรุกรื้อถอนและ
ย้ายออกจากพื้นที่
โครงการ
4. แบบก่อสร้างขยับตัว
อาคารเข้ามาในพื้นที่
อพวช. อีก 25 เมตร

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือบริหารงานโครงการ
3. การควบคุมงาน
- จ้างผู้ควบคุมงานในการบริหารงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
แผนการดำเนินงาน

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

2.2 ความเสี่ยงจากการแพร่ รัฐบาลออกมาตรการต่าง ๆ
ระบาด COVID-19 (SRF022) ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อลดการแพร่
ระบาด COVID-19

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตไม่เป็นไปตามที่กำหนด (SR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
(Impact)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
1. การเคลื่อนย้าย
แรงงานก่อสร้าง
2. การก่อสร้าง
โครงการไม่
เป็นไปตาม
แผนงานส่งมอบ
งานล่าช้า

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)
การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

กิจกรรมการควบคุม
1. มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องเพื่อลดการแพร่ระบาด
COVID-19
2. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟื้นฟู - Covid-19)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
ปรับแผน/เป้าหมาย ของการก่อสร้างโครงการ Q2-Q3
ปี 2564 หากภาครัฐมีมาตรการ/คำสั่ง ให้หยุด
การดำเนินงาน หรือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
มาในพื้นที่ควบคุมตามมาตรการ

B/C ratio
เชิงปริมาณ

ผอ.สอก./
ผอ.สบก.

โครงการศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคตเป๋นไปตาม
แผนงานประจำปี 2564

B: ปรับแผน/เป้าหมาย
ของการก่อสร้าง
โครงการ ปี 2564
C: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

3.1 รายได้จากการจำหน่าย
บัตรเข้าชมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FRF011)

1. จำนวนผู้เข้าชมที่จ่าย
ค่าบริการลดลง
2. การปิดให้บริการชั่วคราว
ของพิพิธภัณฑ์อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19

1. รายได้จากการ
จำหน่ายบัตรเข้าชม
และกิจกรรมลดลง

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. ใช้มาตรการจาก SR01
1.Q1-Q4
2. ศึกษาวิจัยความต้องการของกลุม่ ผูเ้ ข้าชม
2.Q2
ผู้ใหญ่เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าทีส่ ร้างรายได้ 3.Q1-Q4
การควบคุม
ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ความเสีย่ ง 3. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
(Treat)
สนใจเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เช่น การออกบูธ
กิจกรรมพิเศษ

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

1. อ้างอิงเป้าหมายจาก
SR01
2. รายงานผลความ
ต้องการของกลุ่มผูเ้ ข้าชม
ผู้ใหญ่เพื่อขยายฐานกลุ่ม
ลูกค้า
3. กิจกรรมพิเศษเพื่อให้
เกิดความสนใจเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์

B1-B3: รายได้จากการ
จำหน่ายบัตรเข้าชม
เป็นไปตามเป้าหมาย
C1-C3: ใช้งบประมาณ
ดำเนินงานที่มีอยู่

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก
อพวช.
2.2 คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
อพวช.

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

3.2 รายได้จากกิจกรรมเสริม 1. ขาดกิจกรรมเสริมศึกษา 1. รายได้จาก
การหลีกเลี่ยง
ศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ใหม่ ๆ ที่ดึงดูดผู้ใช้บริการ
ผู้สนับสนุนไม่เพิ่มขึ้น ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
(FRF012)
2. ขาดความสม่ำเสมอในการ
(Terminate)
ให้บริการกิจกรรม
การถ่ายโอน
3. การให้บริการวิชาการยังมี
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
ความล่าช้ากว่าแผน
(Transfer)
4. การปิดให้บริการชั่วคราว
1. เร่งรัดแผนการให้บริการวิชาการบนระบบ
ของพิพิธภัณฑ์อัน
ออนไลน์และแบบ delivery
เนื่องมาจากสถานการณ์การ
2. จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพือ่ กระตุ้น
แพร่ระบาด COVID-19
ให้เกิดการใช้บริการ
การควบคุม 3. จัดทำแผนการหารายได้จากกิจกรรมเสริม
ศึกษาบนระบบออนไลน์
ความเสีย่ ง
(Treat)

1. Q1-Q4
2. Q1-Q4
3. Q2

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช.

1. แผนการให้บริการ
วิชาการบนระบบ
ออนไลน์และแบบ
delivery
2. โปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขายเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การใช้บริการ
3. แผนการหารายได้จาก
กิจกรรมเสริมศึกษา
บนระบบออนไลน์

B1-B3: รายได้จาก
กิจกรรมเสริมศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมาย
C1-C3: ใช้งบประมาณ
ดำเนินงานที่มีอยู่

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การหาผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต อพวช.
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช.
(1) คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจและจัดพิมพ์คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก
อพวช. อพวช.
(2) คู่มือการปฏิบัติงานรับจองผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ
อพวช.
2.2 คู่มือเสริมการศึกษา ได้แก่
2.2.1 ศพช.
(1) คู่มือท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science
Walk Rally)
(2) คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการโรงฉาย
ภาพยนตร์แบบโดม (Science Dome)
(3) คู่มือการเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือห้อง Enjoy
science museum
(4) คู่มือการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และใช้งาน
เครื่องมือภายในห้อง Enjoy Science Museum
Maker Workshop 2
(5) คู่มือการดำเนินกิจกรรม Paper Camera เพื่อ
การประกอบนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ในห้องภาพ
(6) คู่มือกิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญ (Events)

12

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(7) คู่มือการจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
(8) คู่มือ Science for fun
(9) คู่มือการปฏิบัติงานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
(Science camp)
(10) คู่มือการจัดอบรมพัฒนาทักษะการแสดง
เบื้องต้น (Science Show)
(11) คู่มือการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ (Science Lab)
(12) คู่มือการจัดการงานอาสาสมัครค่ายวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
(13) คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ศูนย์ภาคกลาง
(14) คู่มือการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
(15) คู่มือ One day Camp
(16) คู่มือโครงการอบรมพัฒนากระบวนการคิดแบบ
วิทย์นอกห้องเรียน
(17) คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมศึกษาทางด้าน
ธรรมชาติวิทยา
2.2.2. สพธ.
(1) คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนานิทรรศการธรรมชาติ
วิทยา
2.2.3 สวส.
(1) คู่มือการบริหารงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไอที
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

3.3 รายได้จากผู้สนับสนุน
การดำเนินงานของ อพวช. ใน
รูปของตัวเงินไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (FRF013)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

1. แผนปฏิบัติการหา
1. รายได้จาก
การหลีกเลี่ยง
ผู้สนับสนุนรายใหม่อาจไม่
ผู้สนับสนุนไม่เพิ่มขึ้น ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
(Terminate)
2. การนำแผนปฏิบตั ิการไป
การถ่ายโอน
ใช้อาจมีความล่าช้า
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
3. ผู้สนับสนุนไม่มีความสนใจ
(Transfer)
ในการให้การสนับสนุน
1. จัดทำแพคเก็จ/โปรโมชั่น/sale kit เพื่อ
1. Q2-Q3
โครงการต่าง ๆ ของ อพ.
นำเสนอผูส้ นับสนุนรายใหม่
2. Q1-Q4
4. สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว
2. การนำแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล
3. Q1-Q4
5. การปิดให้บริการชั่วคราว
3. มีการบูรณาการระหว่างฝ่ายผู้ผลิตกิจกรรม
การควบคุม
ของพิพิธภัณฑ์อัน
กับ สธค. ในการจัดทำข้อเสนอเพือ่ เสนอต่อ
ความเสีย่ ง
เนื่องมาจากสถานการณ์การ
ผู้สนับสนุน (หรือผูส้ นใจ)
(Treat)
แพร่ระบาด COVID-19

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

1. แพคเก็จ/โปรโมชั่น/
sale kit เพื่อนำเสนอ
ผู้สนับสนุนรายใหม่
2. การใช้แผนปฏิบัติการ
ให้เกิดประสิทธิผล
3. การบูรณาการระหว่าง
ฝ่ายผูผ้ ลิตกิจกรรมกับ
สธค. ในการจัดทำ
ข้อเสนอเพื่อเสนอต่อ
ผู้สนับสนุน (หรือผูส้ นใจ)

B1-B3: รายได้จาก
ผู้สนับสนุนเป็นไปตาม
เป้าหมาย
C1-C3: ใช้งบประมาณ
ดำเนินงานที่มีอยู่

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและจัดพิมพ์
คู่มือสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิก
อพวช.

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

3.4 รายได้จากสิทธิประโยชน์
การบริหารพื้นที่และทรัพย์สิน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(FRF014)

1. พื้นที่ในการให้บริการผู้เช่า
ในงานมหกรรมวิทย์ฯ มี
จำกัด
2. การปิดให้บริการชั่วคราว
ของพิพิธภัณฑ์อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19

1. รายได้จากสิทธิ
ประโยชน์ การ
บริหารพื้นที่และ
ทรัพย์สินไม่เพิ่มขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี -

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. เร่งดำเนินการทำสัญญาร้านค้าและร้านขาย 1. Q1-Q2
ของที่ระลึก
2. Q2-Q3
2. พิจารณาการเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ในงาน
3. Q2-Q3
การควบคุม
มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
ความเสีย่ ง
3. จัดทำคู่มือการให้บริการใช้ประโยชน์จาก
(Treat)
พื้นที่และทรัพย์สิน

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงปริมาณ

ผอ.สธค.

1. สัญญาร้านค้าและร้าน
ขายของที่ระลึก
2. ค่าเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น
ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์ฯ
3. คู่มือการให้บริการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่
และทรัพย์สิน

B1-B3: รายได้จาก
ผู้สนับสนุนในรูปตัวเงิน
ตามเป้าหมาย
C1-B3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

3.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ 1. ข้อกำหนดของรัฐบาลที่ให้
ระบาด COVID-19 (FRF015) เว้นระยะห่าง ปิดโรงเรียน
สถานที่แออัด ทำให้
พิพิธภัณฑ์ต้องปิดให้บริการ
ชั่วคราว

1. รายได้นอก
งบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
เช่น รายได้จากการ
จำหน่ายบัตรเข้าชม
และกิจกรรมไม่ได้

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 3. ความเสี่ยงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR01)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องเพื่อลดการแพร่ระบาด
COVID-19
2. แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCP)
(การฟื้นฟู - Covid-19)
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2. การจัดรูปแบบและการ
เลื่อนจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์ ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช.
เทคโนธานี คลองห้า จ.
ปทุมธานี

ตามเป้าหมาย จาก
การปิดให้บริการ
ชั่วคราวของ
พิพิธภัณฑ์

1. ปรับตัวชี้วัดและเป้าหมาย เรื่องรายได้นอก
งบประมาณ
2. ปรับปรุงแผนการหารายได้นอกงบประมาณ
และรายงานต่อคณะกรรมการ อพวช.
3. จัดทำแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง
Onsite และ Online
4. จัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมรูปแบบ
Online ประชาสัมพันธ์สมาชิก อพวช.
(วารสาร)
5. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการกลับมาเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ อพวช./ การใช้บริการบน
ระบบออนไลน์
6. จัดทำแผนหาพันธมิตรทางธุรกิจ
การควบคุม
7. จัดทำแผนการหารายได้ผ่านระบบ online
ความเสีย่ ง
เช่นการเป็นผูส้ นับสนุนใน youtube/
(Treat)
หลักสูตรอบรมบนระบบออนไลน์
8. จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของผู้เข้าชมบนระบบออนไลน์ เช่น live

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

1. Q2-Q3
2. Q2
3. Q2-Q3
4. Q2-Q4
5. Q2-Q3
6. Q2
7. Q2-Q3
8. Q2-Q4

ผอ.ศพช./
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว./
ผอ.สบช./
ผอ.สธค.

1. รายได้นอก
งบประมาณที่ได้ปรับ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายใหม่
2. แผนการหารายได้นอก
งบประมาณฉบับปรับปรุง
และการรายงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช.
3. แผนการตลาด เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง
Onsite และ Online
4. สื่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมรูปแบบ Online
ประชาสัมพันธ์สมาชิก
อพวช. (วารสาร)
5. ผลการสำรวจเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการกลับมาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ อพวช.
6. แผนหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจ
7. แผนการหารายได้ผ่าน
ระบบ online เช่นการ
เป็นผู้สนับสนุนใน
youtube/หลักสูตร
อบรมบนระบบออนไลน์
8. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้เข้า
ชมบนระบบออนไลน์

B1-B8: รายได้จาก
ผู้สนับสนุนในรูปตัวเงิน
ตามเป้าหมาย
C1-C8: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

17

4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

4.1 การบริหารสัญญาไม่มี
ประสิทธิภาพ (FRF021)

1. คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง/ตรวจรับพัสดุ ไม่ศึกษา
ข้อกำหนดของสัญญาและ
รายละเอียดงานทึต่ ้องตรวจ
รับ /ขาดความเข้าใจในการ
บริหารสัญญา
2. การบริหาร/การ
ดำเนินงานของคู่สัญญาขาด
ศักยภาพ
3. การส่งมอบพื้นที่/ ปัญหา
ของผู้บุกรุก/ สภาพ
ภูมิอากาศ/ และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภณ
ั ฑ์ และการ
แก้ไขแบบ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

1. การตรวจรับงาน การหลีกเลี่ยง
ต้องใช้เวลานาน/
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
ดำเนินการในการ
(Terminate)
บริหารสัญญาไม่
1. จ้างควบคุมงานก่อสร้างในโครงการสำคัญ
ถูกต้อง ครบถ้วน
การถ่ายโอน
ที่มีการเบิกจ่ายเงินหลายงวดและ
ส่งผลให้กระบวนการ ความเสีย่ ง
จำเป็นต้องมีผคู้ วบคุมกำกับการปฏิบัติงาน
บริหารสัญญาไม่
(Transfer)
ตลอดเวลา
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
2. แจ้งเร่งรัด/แจ้งตักเตือนการทำงานของ
ด้วยการจัดซื้อจัด
คู่สัญญาทีม่ ีแนวโน้มว่าไม่อาจดำเนินงานได้
จ้างและการบริหาร
แล้วเสร็จตามแผนงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
3. แจ้งเวียนคูม่ ือการทำงานเพื่อซักซ้อมความ
2560
เข้าใจในปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
เจ้าหน้าที่ อพ.
4. ประชุมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูค้ วบคุม
งาน
การควบคุม
5. ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อพบ
ความเสีย่ ง
เหตุที่อาจส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้า
(Treat)
6. คณะกรรมการกำกับติดตามฯ เร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินเป็น
ประจำทุกสัปดาห์/เดือน

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

1. Q2-Q3

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง

1. ผู้ควบคุมกำกับการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง
ในโครงการสำคัญ

2. Q2-Q4
3. Q1-Q2
4. Q1-Q2
5. Q1-Q4
6. Q1-Q4

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง

2. การเร่งรัดและแจ้ง
เตือนคู่สญ
ั ญาที่มี
ปัญหา
3. แจ้งเวียนคู่มือการ
ทำงานเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้าง
4. จำนวนครั้งในการ
ประชุมสร้างความ
เข้าใจให้กับ
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและผู้
ควบคุมงาน
5. และ 6. จำนวนครั้ง
ในการประชุม
คณะกรรมการกำกับ
ติดตามฯ เร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายเงิน

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

B1: การบริหารสัญญา
มีประสิทธิภาพ
C1: งบประมาณ
ควบคุมงานขึ้นกับ
มูลค่าโครงการก่อสร้าง
B2-B6: การบริหาร
สัญญามีประสิทธิภาพ
C1-C6: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การบริหารและการควบคุม
งบประมาณ
2. คณะกรรมการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายเงิน
3. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
4. ศักยภาพของคู่สัญญา

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

1. เจ้าหน้าที่พัสดุมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน
จัดซื้อ/ ขาดการแจ้งประสาน
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ขั้นตอนการบริหารสัญญา
2. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่
นอกเหนือจากแผนการลงทุน
ต่อปีมากขึ้น

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผน ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

4.2 กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า (FRF022)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเรียงลำดับความสำคัญ
ของงาน และความต้องการใช้พัสดุ พร้อม
จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
รายการงาน
2. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง
ประกาศ และมติ ค.ร.ม. ให้แก่เจ้าหน้าที่
อพ. เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และกรอบ
ระยะเวลาดำเนินงาน
3. แจ้งเวียนแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการเร่งจัดส่งแบบรูปรายการ/
คุณลักษณะเฉพาะ
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณา
ตรวจสอบขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่ง
มอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ในระหว่างการจัดหา

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

1. Q1-Q4
2. Q1
3. Q1
4. Q1-Q2

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง

1. การจัดลำดับของงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
2. เจ้าที่ อพ. รับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างภายใต้
พ.ร.บ. ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ
และมติ ค.ร.ม.
3. เจ้าที่ อพ. รับทราบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ
2564
4. ขอบเขตงาน/
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งมอบ

B1-B4: กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผน
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง
ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
2.2 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP และ
ERP
2.3 แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ และมติ ค.ร.ม.
3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2564
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

4.3 ขอบเขตงาน/
คุณลักษณะเฉพาะ และราคา
กลาง ล่าช้า (FRF023)

1. ความไม่พร้อม / ไม่
ชัดเจน / ไม่ครบถ้วนของ
รายละเอียดงานตาม TOR
(แบบรูปรายการ-รายการ
ประกอบแบบ-ปริมาณงาน
และราคา ของงานจ้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง,
ขอบเขตงานจ้าง,
คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภณ
ั ฑ์)

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า /
มีปัญหาใน
กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือก /
ได้พัสดุที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการ / มี
รายละเอียด
ปลีกย่อยที่ต้อง
พิจารณามากเกิน
ความจำเป็นในการ
ใช้งานพัสดุนั้นจน
นำไปสู่การยกเลิก
การจัดหาและต้อง
ไปดำเนินการใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
1. สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการถึงความรับผิดชอบและกรอบ
ระยะเวลาส่งมอบขอบเขตงาน/
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดทำ ขอบเขตงาน/
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ให้
ชัดเจน
3. แจ้งเวียนคู่มือจัดทำราคากลางเพือ่ ซักซ้อม
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ อพ. (รวมอยู่ใน
คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง)
4. อบรม-สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ อพ

1. Q1-Q4
2. Q1-Q2
3. Q1-Q3
4. Q1-Q2

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง

1. จำนวนครั้งในการ
อบรมสร้างความเข้าใจ
ให้กับเจ้าของโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบจัดทำ
ขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
เฉพาะ และราคากลาง
ให้ชัดเจน
3. เจ้าหน้าที่ อพ.คู่มือ
จัดทำราคากลาง
4. จำนวนครั้งในการ
อบรมสร้างความเข้าใจ
ให้กับเจ้าของโครงการ

B1-B4: กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผน
C1-C4: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
1.1 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
(สบก.)
2. คำสั่ง อพวช. ที่ 52/2563 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2563
3. คู่มือการจัดทำราคากลาง

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

ผลกระทบ

(Risk Cause)

(Root Cause)

(Impact)

4.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ 1. สถานการณ์ COVID-19
ระบาด COVID-19 (FRF024) รัฐบาลประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้หยุดการ
เคลื่อนย้ายคน ส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานของผู้รับเหมา
2. สถานที่จำหน่าย อุปกรณ์
ก่อสร้าง ปิดให้บริการ
ชั่วคราวตามประกาศของ
รัฐบาลอาจะส่งผลต่อการ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่เข้ามา
ดำเนินงานรับจ้างได้
3. วัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้ามา
จากต่างประเทศ ซึ่งสายการ
บินหยุดบิน อาจจะส่งผลต่อ
การความล่าช้าของการส่ง
มอบอุปกรณ์บางประเภท
4. มาตรการ WFH อาจจะ
ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้า
มาหารือใน site งานได้9

1. การส่งมอบงาน
อาจมีความล่าช้า
เนื่องจากปัญหาการ
ขนย้ายคนงาน และ
อุปกรณ์
2 เบิกจ่ายงบลงทุนมี
ความล่าช้า ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 4. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR02)
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

B/C ratio
เชิงคุณภาพ

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

1. ปรับแผน/เป้าหมายงบลงทุนของ อพวช.
ปี 2564 ในกรณีไม่สามารถ ก่อหนี้ได้ทัน
อันเนื่องมาจากเหตุ COVID-19
2. พิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สญ
ั ญาตาม
แนวทางปฏิบัติของหนังสือเวียน
3. คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบและประสงค์จะ
ขอขยายเวลาหรืองด-ลดค่าปรับต้องเข้า
หลักเกณฑ์และแสดงเอกสารหลักฐานตาม
แนวปฏิบัติของหนังสือเวียนและประกาศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

1. Q2-Q3
2. Q2-Q3
3. Q2-Q4

ผอ.สบก./
เจ้าของเรื่องซื้อจ้าง

1. แผนการปรับงบลงทุน
อพวช. ปี 2564
2. และ 3. แนวทางการ
ขยายเวลาให้แก่คู่สัญญา

B1-B3: กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผน
C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(การฟื้นฟู - Covid-19)
2. หนังสือเวียนช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
3. ประกาศจังหวัดปทุมธานี
4. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
5. ประกาศ อพวช.
6. การปฏิบัติงานของคู่สญ
ั ญา
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5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

5.1 การดูแลระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่ให้บริการ
ภายนอกอาคารยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่
(ORF011)

1. ปรับปรุงเส้นทางจราจรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การใช้งานจริง
2. ความไม่ปลอดภัยจากสัตว์
รบกวน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
อพวช.

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
(Impact)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
1. เกิดความเสียหาย การหลีกเลี่ยง
หรือการบาดเจ็บจาก ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
ความไม่ปลอดภัย
(Terminate)
จากอุบัติเหตุ
การถ่ายโอน
2. ภาพลักษณ์ของ
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
องค์กรเกิดความ
(Transfer)
เสียหาย
1. สำรวจสถานที่ ระบบจราจร และสัตว์
1. Q1-Q4
3. เกิดความสับสน
รบกวน บริเวณภายนอกอาคารทีอ่ าจจะเกิด 2. Q1-Q4
ทำให้มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุหรือไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและ
การควบคุม
อุบัติเหตุได้
ผู้สญ
ั จร รวมทั้งผู้ใช้บริการหอพักและผูค้ ้าง
ความเสีย่ ง
4. ผลกระทบต่อ
แรม
(Treat)
จำนวนผู้เข้าชม
2. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยพืน้ ที่
ให้บริการภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ.สบช./
ผอ.สวส.

1. ผลการสำรวจตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด
2. รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย และรายงาน
การตรวจสอบ

B1-B2: ระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่
ให้บริการภายนอก
ครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี –
3. จัดทำป้ายจราจรและป้ายเตือนที่
สื่อความหมายได้ชัดเจนและติดตั้งใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมเพิ่มเติม
4. ประสานกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการกำหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและ
ควบคุม การเฝ้าระวังการเกิดอุบัตเิ หตุ
ต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจาก
สัตว์รบกวน

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

5.2 การดูแลระบบความ
ปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการ
ภายในอาคารยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ (ORF012)

1. ระบบการให้ข้อมูลและ
คำแนะนำยังไม่คลอบคลุมใน
มิติด้านความปลอดภัย
2. การออกแบบนิทรรศการ
และพื้นที่ให้บริการบางส่วน
ยังไม่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
(Impact)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
1. เกิดความเสียหาย การหลีกเลี่ยง
หรือการบาดเจ็บจาก ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
ความไม่ปลอดภัย
(Terminate)
จากอุบัติเหตุ หรือ
การถ่ายโอน
อุบัติภัย
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
2. ภาพลักษณ์ของ
(Transfer)
องค์กรเกิดความ
1. จัดทำสื่อแนะนำความปลอดภัยในการเข้า 1. Q1-Q4
เสียหาย
รับบริการและติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่
2. Q1-Q4
3. เกิดความสับสน
ให้บริการที่จำเป็นเพิ่มเติม
3. Q1-Q4
ทำให้มีโอกาสเกิด
2. สำรวจและปรับปรุงการติดป้ายสัญญาณ
การควบคุม
อุบัติเหตุได้
ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ให้บริการ
ความเสีย่ ง
4. ผลกระทบต่อ
3. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ด้านความ
(Treat)
จำนวนผู้เข้าชม
ปลอดภัยและสถานที่ที่อาจเกิดความไม่
ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ และ
มีการปรับปรุง เช่น พื้นต่างระดับ , พื้นที่ลื่น
, กระจกใส

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ

1. จำนวนสื่อที่ติดตั้ง
2. จำนวนป้ายสัญญาณ
ด้านความปลอดภัยใน
พื้นที่ให้บริการ
3 เอกสารรายงานการ
ตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย

B1-B2: ระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่
ให้บริการภายใน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 คู่มือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานซ่อม-สร้างนิทรรศการ
(คู่มือความปลอดภัยการใช้
เครื่องจักรกล)
2.3 คู่มือการฝึกอบรมขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมหนีไฟ
2.4 คู่มือการฝึกอบรมแผนการ
ดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การอพยพ
หนีไฟ วิธีการอพยพหนีไฟ การค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.5 คู่มือปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน
ภายใน อพวช.
3. กำชับอาสาสมัครให้ดูแล
ผู้ใช้บริการตามข้อแนะนำ
4. ประสานกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการกำหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและ
ควบคุม การเฝ้าระวังการเกิดอุบัตเิ หตุ
ต่อผู้ใช้บริการ
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สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

5.3 ความประมาทเลินเล่อ
ของผู้ใช้บริการ และผู้สญ
ั จร
(ORF013)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
(Impact)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

1. ผู้ใช้บริการขาดการรับ
เกิดอุบัติเหตุกับผูเ้ ข้า
ข้อมูลจาก อพวช. ถึง
ชมและผู้ใช้บริการ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การใช้พื้นที่นิทรรศการ
ระบบจราจรทีไ่ ด้กำหนดไว้
2. ความซุกซนของเยาวชนที่
ไม่ระมัดระวัง เช่น การวิ่ง
สะดุด สิ่งปลูกสร้าง
3. เกิดจากชาวบ้านในระแวก
ใกล้เคียงที่เข้ามาใช้พื้นที่ ไม่
เชื่อฟัง และ ไม่ระมัดระวัง
4. ไม่ปฏิบัตติ ามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. การให้คำแนะนำกับผู้เข้าชม ทั้งที่เป็นหมู่
1. Q1-Q4
คณะและบุคคลทั่วไป ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 2. Q1-Q4
การบรรยาย / แผ่นพับ / ป้าย / digital
การควบคุม
signage
ความเสีย่ ง
2. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กำกับ
(Treat)
ดูแล ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัตติ ามข้อกำหนด
ของ อพวช. เรื่องการใช้พื้นที่ในบริเวณต่าง
ๆ
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ

1. จำนวนเอกสารที่ได้รับ
การแจกจ่ายหรือจำนวน
ป้ายที่ได้รับการติดตั้ง
เพิ่มเติม
2. รายงานการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่
บริเวณต่างๆ

B1-B2: ระบบความ
ปลอดภัยพื้นที่
ให้บริการภายใน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี
3. การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือน
เพิ่มเติมยังจุดที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ
ให้เห็นได้ชัดเจน เช่น พื้นที่ลื่น, พื้น
ต่างระดับ เป็นต้น

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

5.4 ความละเลยและ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่
อพวช. (ORF014)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (OR01)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
(Impact)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

1. ขาดการอบรมและสร้าง เกิดอุบัติเหตุกับผูเ้ ข้า
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่มาก ชมและผู้ใช้บริการ
พอ
2. ในบางเวลา บางสถานที่ มี
ผู้ใช้บริการมากเกินขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ในการดูแล
3. ความประเมินเลินเล่อของ
เจ้าหน้าที่

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบการทำงานของ 1. Q1-Q4
เจ้าหน้าที่ในในแต่ละพื้นที่บริการในแต่ละ
การควบคุม
วัน
ความเสีย่ ง
(Treat)
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ.สบช./
ผอ.สวส./
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ

1. รายงานการ
ตรวจสอบการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ในในแต่
ละพื้นที่บริการในแต่ละ
วัน

B1: เจ้าหน้าที่ อพวช.
ปฎิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
C1: ไม่มคี ่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มืออาสาสมัครในส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
3. กำหนดหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน
และครอบคลุมในแต่ละส่วนการ
ให้บริการ
4. จัดการอบรมและประชุมเป็นระยะ
อย่างน้อยรายอาทิตย์เพื่อเน้นถึงการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

6.1 นักวิจัย / นักวิชาการ
ออกปฏิบัติงานภาคสนาม
หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่
อย่างต่อเนื่อง เช่น คาราวาน
วิทยาศาสตร์ (ORF021)

1. การปฏิบัติงานนอกพื้นที่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามรถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

จัดทำข้อเสนอ
ของนักวิจัย นักวิชาการ หรือ นิทรรศการใหม่ไม่ได้
การออกคาราวาน
ตามเป้าหมาย
วิทยาศาสตร์

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)

การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1. ที่ปรึกษาฯจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่ส่งมอบให้กับ
อพวช.

1. Q1-Q3
2. Q1-Q4

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

2. ได้รับความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
เพื่อพัฒนาสาระ
วิชาการร่วมกัน
3. นักวิจัย / นักวิชาการ
ออกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม หรือ
ปฏิบัติงานนอก
สถานที่มีคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่สามารถ
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง

1. จ้างที่ปรึกษาหรือนักวิชาการอิสระที่มีทักษะ
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน เนื้อหาของ
นิทรรศการใหม่ ในการจัดทำและเรียบเรียง
ข้อมูล
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อพัฒนาสาระวิชาการร่วมกัน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลือ่ นที่
สำหรับการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ และ
สามารถสื่อสาร Online กับทีมได้

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

1. Q1-Q2

B1: จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้ตาม
เป้าหมาย
C1: ค่าใช้จ่ายขึ้นกับ
หัวข้อที่จะจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
B2-B3: จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้ตาม
เป้าหมาย
C2-C3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 จัดทำแผนการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่
1.2 มีการบูรณาการการทำงาน
ภายในสำนัก และมี การกำหนด
หน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบตั ิงานและ
การ กำหนดการส่งงานที่ชัดเจน
1.3 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทำแผนการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คูม่ ือการพัฒนาสาระนิทรรศการ
2.2 คู่มือมาตรฐานการพัฒนา
นิทรรศการ

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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6.2 ต้องปฏิงานสนับสนุนด้าน
วิชาการให้กับส่วนงาน ต่าง ๆ
ภายใต้การดำเนินงานใน
ระบบ Matrix ตาม แนว
ทางการบริหารงานของ
โครงสร้างใหม่ (ORF022)

โครงสร้างใหม่ของ
อพวช. กำหนดให้
สามารถดำเนินงานใน
ระบบ Matrix

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามรถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
1. จัดทำแบบฟอร์มการขอรับบริการ

นักวิชาการ เพื่อพิจารณาถึงลำดับ
การควบคุม
ความสำคัญ ปริมาณงาน และอัตรากำลังที่
ความเสีย่ ง
สามารถรองรับงานได้
(Treat)
2. ขออัตรากำลังเพิ่มเติม โดยในเบื้องต้นอาจ
พิจารณาจากอาสาสมัครที่มี ศักยภาพด้าน
วิชาการสูง

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

1. Q1-Q2
2. Q1-Q4

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1. การจัดลำดับ
ความสำคัญ เร่งด่วนได้มี
ประสิทธิภาพ
2. มีอัตรากำลังเพิม่ เติม

B1: จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้ตาม
เป้าหมาย
C1: ไม่มคี ่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 มีแผนการดำเนินงานของการ
พัฒนาข้อเสนอ นิทรรศการที่ชัดเจน
และมีการเวียนแจ้งแผนการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนานิทรรศการ
ของแต่ละ พิพิธภัณฑ์ในแต่ละช่วง
1.2 มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับ
นักวิชาการ พร้อม กรอบระยะเวลา
การส่งงานที่ชัดเจน
1.3 มีการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับนักวิชาการหรือ เจ้าหน้าทีใ่ น
ส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาร่วมจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการใหม่
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการพัฒนาสาระนิทรรศการ
2.2 มาตรฐานการพัฒนานิทรรศการ
2.3 คู่มือเนื้อหานิทรรศการในแต่ละ
พิพิธภัณฑ์
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6.3 มีนโยบายเร่งด่วนที่ต้อง
รีบดำเนินการ (ORF023)

นโยบายจากผู้บริหารที่
จะต้องดำเนินงานอย่าง
เร่งด่วน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามรถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)

การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
1. Q1-Q2

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1. ที่ปรึกษาฯจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่ส่งมอบให้กับ
อพวช.

2. Q2-Q4

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

2. การทำงานร่วมกับ
นักวิชาการหรือ
เจ้าหน้าที่ในส่วนงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. จ้างที่ปรึกษาหรือนักวิชาการอิสระที่มีทักษะ
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน เนื้อหาของ
นิทรรศการใหม่ ในการจัดทำและเรียบเรียง
ข้อมูล
2. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ
นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนงาน อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มาร่วมจัดทำข้อเสนอ นิทรรศการใหม่

B1: ได้ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้ตาม
เป้าหมาย
C1: ค่าใช้จ่ายขึ้นกับ
หัวข้อที่จะจัดทำ
ข้อเสนอนิทรรศการ
ใหม่
B2: ได้ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ได้ตาม
เป้าหมาย
C2: ไม่มคี ่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 เร่งดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
ข้อเสนอ นิทรรศการใหม่
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
-

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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6.4 มีการทักท้วงเรื่อง
เหมาะสมและความถูกต้อง
ของ เนื้อหานิทรรศการ
(ORF024)

การระดมความคิดเห็น จาก
คนในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
นิทรรศการอาจเกิดการทัก
ทวงของนิทรรศการใหม่

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามรถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ทั้ง
1. Q1-Q4
ภายในและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงข้อมูล
2. Q2-Q3
ต่าง ๆ สำหรับการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มาจากแหล่ง
การควบคุม
อ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ความเสีย่ ง 2. จัดอบรมเรื่องเทคนิคการค้นคว้ารวบรวม
(Treat)
ข้อมูลและหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1 .ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลโดยมี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
น่าเชื่อถือ
2. การจัดอบรมเรื่อง
เทคนิคการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและ
หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแหล่งอ้างอิง
ที่น่าเชื่อถือ

B1-B2: ข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่มีความ
เหมาะสมและความ
ถูกต้องของข้อมูล
C1-C2: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะ พิจารณาความหมาะ
สมและความถูกต้องของสาระใน
นิทรรศการ
1.2 มีการจัดทำ Hackathon เพื่อ
ระดมความคิดเห็น จากคนในชุมชน
และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกีย่ วข้องกับ
นิทรรศการ
1.3 .ใช้ระบบการสำรวจความต้องการ
ของผู้เข้าชม Online เพื่อศึกษาว่าผู้
เข้าชมสนใจสาระด้านไหน
1.4 มีการนำแนวคิด เนื้อหาสาระ
และสื่อที่ใช้จัดแสดง ในนิทรรศการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ อพวช. (MC)
เพื่อให้ทีมผู้บริหารร่วมพิจารณา
ความหมาะสมด้านสาระของ
นิทรรศการในแต่ละระยะ
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือการพัฒนาสาระนิทรรศการ
2.2 มาตรฐานการพัฒนานิทรรศการ
2.3 คู่มือเนื้อหานิทรรศการในแต่ละ
พิพิธภัณฑ์
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6.5 ความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาด COVID-19
(ORF025)

1. สถานการณ์ COVID-19
รัฐบาลประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้ปิด
พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว และ
อพวช. กำหนดมาตรการ
WFH อาจจะทำให้ไม่
สามารถเข้ามาหารือใน
สำนักงานได้

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากการไม่สามรถจัดทำข้อเสนอนิทรรศการใหม่ได้ตามเป้าหมาย (OR02)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การดำเนินงาน เช่น การประชุม Online
หรือการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ Online
2. สมัครใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ทั้งภายในและ ต่างประเทศ เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการ เนื่องจาก สถานที่ หรือแหล่ง
การควบคุม
อ้างอิงข้อมูลบางแห่ง ปิดให้บริการ
ความเสีย่ ง
3. ใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ทั้ง
(Treat)
ภายในและต่างประเทศ เพื่อ เข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ สำหรับการจัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มาจากแหล่ง
อ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4. จัดอบรมเรื่องเทคนิคการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลและหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
(Take)

1. Q2-Q4
2. Q2-Q4
3. Q2-Q4
4. Q2-Q3

ผอ.สพธ./
ผอ.สพว.

1. การประชุม Online
หรือการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ Online
2. และ 3. สามารถใช้
บริการฐานข้อมูลวิชาการ
ออนไลน์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
4. การอบรมเรื่องเทคนิค
การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแหล่งอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือ

B1-B2: จัดทำข้อเสนอ
นิทรรศการใหม่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย
C1-C2: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
1.1 ให้มีการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
แบบ WFH
1.2 ให้มีการจัดทำรายงานความเสีย่ ง
ส่วนบุคคล ผ่านหมอชนะ เพื่อติดตาม
สุขภาพของพนักงาน
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้
ความเสีย่ งต่อโรคระบาด
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7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหาร จัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
สาเหตุ
(Risk Cause)
7.1 การไม่ได้ข้อมูลจาก
เจ้าของข้อมูล (ORF031)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
ที่มา
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
(Root Cause)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
เจ้าของข้อมูลไม่ส่งข้อมูล
หรือส่งข้อมูลล่าช้า เพื่อ
จัดทำร EA

การจัดทำ EA เกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือ การใช้เครื่องมือสำหรับการ
จัดทำ EA -

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. จัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาฯ และเจ้าของ 1. Q1-Q2
ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำ
2. Q1-Q2
EA และอธิบายการกรอกข้อมูลกระบวน
3. Q1-Q4
การควบคุม
ต่างๆ
ความเสีย่ ง 2. เร่งรัดการจัดทำข้อมูลกระบวนการของแต่
(Treat)
ละสำนัก/ศูนย์
3. เพิ่มความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงาน
ของที่ปรึกษาฯ และรายงานความก้าวหน้า
ต่อผู้บริหาร
การยอมรับ
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
(Take)

กิจกรรมการควบคุม

ผอ.สวส

1. การประชุมสร้างความ
เข้าใจในการจัดทำ EA
2. ข้อมูลกระบวนการ
ของแต่ละสำนัก/ศูนย์แล้ว
เสร็จ
3. รายงานผลการ
ดำเนินงาน EA

B1-B3: ข้อมูล
กระบวนการของแต่ละ
สำนัก/ศูนย์เพื่อใช้ใน
การจัดทำ EA แล้ว
เสร็จ
C1-C3: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ
ควบคุม
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สาเหตุ
(Risk Cause)
7.2 ความไม่เข้าใจ EA ของ
พนักงานและลูกจ้าง
(ORF032)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
ที่มา
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
(Root Cause)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
พนักงานและลูกจ้าง ไม่เข้า การจัดทำ EA เกิด
ร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ความล่าช้าไม่เป็นไป
สำหรับการจัดทำ EA องค์กร ตามเป้าหมาย

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
Q1-Q2

ผอ.สวส

Q1

ผอ.สวส

การถ่ายโอน 1. ให้ที่ปรึกษาฯ จัดอบรมสร้างความเข้าใจ
ความเสีย่ ง
การจัดทำ EA องค์กรให้กับผู้บริหารและ
(Transfer)
พนักงาน ลูกจ้าง

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

1. ผลักดันการดำเนินงานผ่านคณะทำงาน EA
ที่มีตัวแทนจากสำนัก/ศูนย์ เพื่อเข้าร่วมใช้
เครื่องมือสำหรับการจัดทำ EA
2. กำหนดให้เป็น KPI ของ สำนักที่ตอ้ ง
รับผิดชอบตามเกณฑ์ประเมินประจำปี

การจัดอบรมสร้างความ
เข้าใจการจัดทำ EA
องค์กร

B1: ผู้บริหารและ
พนักงาน ลูกจ้างมีความ
เข้าใจในการจัดทำ EA
องค์กร
C1: ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมคลอบคลุมใน
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำ
EA
คณะทำงาน EA มีตัวแทน B1: ผู้บริหารและ
จากสำนัก/ศูนย์ จัดทำ
พนักงาน ลูกจ้างมีความ
ข้อมูลเพื่อการจัดทำ EA เข้าใจในการจัดทำ EA
องค์กร
องค์กร
C1: ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม
B2: ให้ผู้บริหารระดับ
สำนักเข้าใจและตระหนัก
ให้ความสำคัญของการ
จัดทำ EA
C2: ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 คู่มือ การใช้เครื่องมือสำหรับการ
จัดทำ EA
3. เพิ่งรายการการจัดทำ EA เข้าไปใน
บันทึกข้อตกลง (KPI) ระหว่าง อพ.
กับ สำนัก

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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สาเหตุ
(Risk Cause)
7.3 ไม่สามารถจัดทำ TOR
ระบบ Data Warehouse
แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้
(ORF033)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
ที่มา
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
(Root Cause)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง
การเก็บข้อมูลความต้องการ ไม่สามารถจัดซื้อจัด
ของระบบจากส่วนงานต่าง ๆ จ้างทำระบบ Data
ไม่ครบ หรือส่งไม่ตรงตาม
Warehouse
กำหนด ซึ่งทำให้ไม่สามารถ
เข้าข้อกำหนดการจ้างได้
สมบูรณ์

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
1. สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกเกี่ยวกับ
ระบบ Warehouse เพื่อกำหนดขอบเขต
งานจ้างจัดหาที่ปรึกษาฯ จัดทำระบบ

2. เร่งรัดจัดทำ TOR ระบบ Data
การควบคุม
Warehouse และขออนุม้ตจิ ้าง
ความเสีย่ ง
(Treat)

7.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. เจ้าหน้าที่พัสดุมีไม่
ล่าช้า (ORF034)
เพียงพอต่อปริมาณงาน
จัดซื้อ/ ขาดการแจ้งประสาน
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่
นอกเหนือจากแผนการลงทุน
ต่อปีมากขึ้น

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผน ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

Q1

ผอ.สวส

TOR ระบบ Data
Warehouse แล้วเสร็จ

B1: TOR ระบบ Data
Warehouse แล้วเสร็จ
C1: ไม่มีคา่ ใช้จ่ายใน
การดำเนินการ

Q1-Q2

ผอ.สวส

สามารถจัดซื้อจัดจ้างทำ
ระบบ Data
Warehouse

B2: สามารถจัดซื้อจัด
จ้างทำระบบ Data
Warehouse
C2: ไม่มีคา่ ใช้จ่ายใน
การดำเนินการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
- ไม่มี 2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
Q1-Q2

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจ้าง

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

ผอ.สวส/
ผอ.สบก.

สามารถจัดซื้อจัดจ้างทำ
ระบบ Data
Warehouse

B: สามารถจัดซื้อจัด
จ้างทำระบบ Data
Warehouse
C: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการควบคุม
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สาเหตุ
(Risk Cause)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบการบริหาร จัดการด้วยระบบดิจิทัลทั้งองค์กรได้ (Digital transformation) (OR03)
ที่มา
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
B/C ratio
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
(Root Cause)
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

7.5 ไม่สามารถนำข้อมูลเข้า 1. ผู้ใช้งานยังไม่เข้าใจการใช้
ระบบ Data Warehouse ได้ งานของระบบ
(ORF035)
2. การรวบรวมข้อมูลของ
ผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการบริหารไม่ได้
ตามเป้าประสงค์

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. ให้ที่ปรึกษาฯ จัดอบรมสร้างความเข้าใจการ 1. Q2-Q4
ใช้งานระบบ Data Warehouse ให้กับ
2. Q2-Q4
ผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง
การควบคุม
2. ประสานงานเจ้าของข้อมูลเพื่อนำส่งข้อมูล
ความเสีย่ ง
เข้าระบบ
(Treat)

7.6 ความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาด COVID-19
(ORF036)

สถานการณ์ COVID-19
รัฐบาลประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้ปิด
พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว และ
อพวช. กำหนดมาตรการ
WFH อาจจะทำให้ไม่
สามารถเข้ามาหารือใน
สำนักงานได้

การนำเข้าข้อมูลไม่
สามารถทำได้
ครบถ้วน

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

1.-2. นำเข้า B1: ผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างมีความเข้าใจใน
ข้อมูลในระบบ การใช้งานระบบ Data Warehouse
เพื่อการใช้งาน C1: ค่าใช้จ่ายในการอบรมคลอบคลุมในสัญญาจ้างที่
ปรึกษาจัดทำ Data Warehouse
B2: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำเข้าข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ
C2: ค่าใช้จ่ายในการอบรมคลอบคลุมในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทำ Data Warehouse

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี
3. กำหนดให้การจัดทำ
โครงการใหม่ต้องวิเคราะห์
ผ่านจากระบบ Data
Warehouse เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาโครงการ

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม
(ปค.4 และ ปค.5)
- ไม่มี
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCP) (การฟื้นฟู - Covid-19)

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

1. ประชุม online ร่วมกับที่ปรึกษาฯ และ
ผอ.สำนัก/ศูนย์ เพื่ออบรมการใช้งานและ
การควบคุม
การนำข้อมูลเข้าระบบ
ความเสีย่ ง 2. เป็นระบบ การ Remote Access ในการ
(Treat)
จัดเตรียมข้อมูล

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

ผอ. สบช./
ผอ. สบก./
ผอ. สธค./
ผอ. สนย.

กิจกรรมการควบคุม

1. Q2-Q4
2. Q2-Q4

ผอ. สวส.
ผอ. กท.

1.-2. นำเข้า B1: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำเข้าข้อมูลให้มี
ข้อมูลในระบบ ประสิทธิภาพ
เพื่อการใช้งาน C1: ค่าใช้จ่ายในการอบรมคลอบคลุมในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทำ Data Warehouse
B2: ฝ่าย สวส. กท.จัดเตรียมระบบ Remote
Access เพื่อการเข้าถึงข้อมูล
C2: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ Remote Access

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)

สาเหตุ

ที่มา

(Risk Cause)

(Root Cause)

8.1 การปรับโครงสร้างใหม่มี
หน่วยงานเพิ่มขึ้นต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ
(ORF041)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพวช. ประจำปี 2564
ความเสี่ยงด้านการการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 8. ความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างไม่ได้ตามที่กำหนด (OR04)
ผลกระทบ
Proposed Mitigation
ระยะเวลา
B/C ratio
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
วิธีการจัด
เชิงคุณภาพ
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง
ปี 2564
ความเสี่ยง

โครงสร้างใหม่มีหน่วยงาน
การจัดทำแผนการ
และภาระงานใหม่เพิ่มขึ้น ทำ สืบทอดตำแหน่งไม่
ให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เป็นไปตามที่กำหนด
ดำเนินการ

การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
(Terminate)

การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
(Transfer)

การควบคุม
ความเสีย่ ง
(Treat)

8.2 ความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาด COVID -19
(ORF042)

สถานการณ์ COVID-19
รัฐบาลประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินอาจส่งผลให้ปิด
พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว และ
อพวช. กำหนดมาตรการ
WFH อาจจะทำให้ไม่
สามารถเข้ามาหารือใน
สำนักงานได้

การจัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน่งไม่
เป็นไปตามที่กำหนด

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
1. จ้างที่ปรึกษาภายนอกอบรมให้ความรู้ เพื่อ 1. Q2
สร้างความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำ
แผนสืบทอดตำแหน่งให้กับคณะทำงานฯ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จดั ทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

2. ติดตาม เร่งรัดการจัดทำแผนการสืบทอด
ตำแหน่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนสืบ
ทอดตำแหน่งเสนอคณะกรรมการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จดั ทำ
แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

2. Q2-Q4
3. Q2-Q4

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
(Take)
การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
(Terminate)
การถ่ายโอน
ความเสีย่ ง
ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
(Transfer)
1. Q2-Q4
การควบคุม 1. กำหนดให้มีการประชุมแบบออนไลน์
ความเสีย่ ง 2. ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแผน และ 2. Q2-Q4
รายผลการดำเนินงานต่อคณะทำงาน
(Treat)

1. อบรมให้ความรู้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดทำ
แผนสืบทอดตำแหน่ง

B1: คณะทำงานฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดทำแผน
สืบทอดตำแหน่ง
C1: ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการอบรมต่อครั้ง
ประมาณ 30,000 บาท
2. การจัดทำแผนการสืบ B2-B3: การจัดทำแผนการ
ทอดตำแหน่งให้
สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไป
เป็นไปตามแผนที่
ตามแผนที่กำหนด
กำหนด
C2-C3: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
3.คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการควบคุม
ทราบความก้าวหน้าใน
การจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง

B/C ratio
เชิงปริมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1.ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.4
และ ปค.5)
2.คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษารายละเอียดภาระงานของ
สำนัก/ศูนย์และกองตามโครงสร้าง
ใหม่
4. ทบทวน ปรับปรุงคำบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ราย
ตำแหน่ง ตามโครงสร้างใหม่

1. ประเมินกิจกรรมการควบคุม (ปค.
4 และ ปค.5)
2. คู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง

ผอ.สบก./
คณะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จดั ทำ

1. การจัดทำแผนการสืบ B1-B2: การจัดทำแผนการ
ทอดตำแหน่งให้
สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด

3. กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
และติดตามผลในการดำเนินการจัดทำ
แผนสืบทอดตำแหน่ง
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แผนการสืบทอด
ตำแหน่ง

การยอมรับ
ความเสีย่ ง
(Take)

เป็นไปตามแผนที่
C1-C2: ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
กำหนด
การดำเนินการควบคุม
2.คณะกรรมการบริหาร
ทราบความก้าวหน้าใน
การจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
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